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WETSTEKST

WET van 21 februari I963, Stb. 8?,
houdende regelen met betrekking
tot de vrijmaking van kernenergie
en de aanwending van radioactieve
stoffen en ioniserende straien uit-
zendende toestellen ('Kernenev,cie•-
wet), zoals gewijzigd bij de Wet van
30 juni 1967, Stb. 337, houdende
vaststelling van algemene bera-
lingen omtrent de bestraffing van
schending van geheimen, en bi
wet van 8 mei 1974, Stb. 291.

Wij JULIANA, bij de gratie GOJS,
Koningin der Nederlanden, Prinses vaa
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zuiien zien of hofjr.
lezen, saluut! doen te veten:

Alzo Wij in overweging genotnea
hebben, dat het wenselijk is op het ru-
bied van de kernenergie en de ioniserou-
de stralen een regeling te treffen, in Hr
bijzonder ter bevordering van een aceuc
ontwikkeling op het gebied van <ie vrij-
making van kernenergie en ae aanwen-
ding van radioactieve stollen en ionise-
rende stralen uitzendende toestellen,
zomede ter bescherming tegen de hier-
aan verbonden gevaren;

Zo is het, dat Wij. de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, geiijk Wij goedvinden er;
verstaan bij ueze:
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HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder:
a. kernenergie: energie, vrijkomend

bij splijting of versmelting van atoom-
kernen ;

b. splijtstoffen: stoffen, welke ten
minste een bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen percentage uranium,
plutonium, thorium of andere daarbij
aangewezen elementen bevatten;

c. ertsen: bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen ertsen, waaruit
splijtstoffen kunnen worden verkregen;

d. radioactieve stoffen: materie, wel-
ke ioniserende stralen uitzendt, alsme-
de stoffen en voorwerpen, welke zodani-
ge materie bevatten, een en ander met
uitzondering van splijtstoffen en ertsen;

e. ioniserende stralen: röntgen- en
gammastralen, alsmede corpusculaire
stralen, welke in staat zijn ionenvor-
ming te veroorzaken;

ƒ. ioniserende stralen uitzendende
toestellen: toestellen, welke ioniserende
stralen kunnen uitzenden.

2. De voordracht tot vaststelling, wij-
ziging of intrekking van een algemene
maatregel van bestuur als in het eerste
lid, onder b of e, bedoeld wordt Ons
gedaan door Onze Minisier van Econo-
mische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid in overeenstemming
met Onze Ministers, wie het mede aan-
gaat.

Opgemerkt dient te worden, dat de syste-
matiek eeavoudiger is dan bijv. die van ar-
tikel 197 van het Euratomverdrag. Deze be-
paling maakt onderscheid tussen bijzondere
splijtstoffen, verrijkt uranium, grondstoffen
en ertsen, terwijl het onderhavige ontwerp
slechts een tweeledige onderscheiding in
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splijtstoffen en ertsen kent. Dit verschil houdt
verband met het feit, dat het ontwerp — in
tegenstelling tot het Euratomverdrag — voor
alle in artikel 197 van het verdrag onder-
scheiden soorten van splijtstoffen dezelfde
regels geeft, zodat aan de onderscheiding,
welke het Euratomverdrag geeft, geen be-
hoefte bestaat.

Met betrekking tot de definitie van ionise-
rende stralen, onder e opgenomen, moge nog
worden opgemerkt, dat hieronder vallen: 1.
róntgen- en gammastralen, 2. bèta-, elektro-
nen- en positronenstralen; 3. protonenstralen;
4. alphastraien; 5. neutror.enstralen; 6. straten
van zware deeltjes, bestaande uit atoomker-
nen of delen daarvan en niet vallende onder
3, 4 of 5; 7. andere corpusculaire stralen dan
die, genoemd onder 2 tot en met 6. (M. v. T.)

— Bij nadere overweging van de vraag, of
het vergunningsstelsel voor radioactieve stof-
fen alle gevallen omvat, waarin dergelijke
stoffen in het maatschappelijk verkeer gevaar
kunnen opleveren, zijn de ondergetekenden
tot het inzicht gekomen, dat enige twijfel r.an
bestaan ten aanzien varv de gevallen, waarin
deze stoffen in andere stoffen of in of op voor-
werpen zijn verwerkt of aangebracht. Zo kan
meft zich met recht afvragen, of bijvoorb;dd
invoer van horloges met een wijzerplaat waar-
in radioactieve stof is verwerkt, kan wovden
aangemerkt als het „binnen Nederlands
grondgebied brengen van een radioactieve
stof" en dientengevolge krachtens deze wet
aan vergunning gebonden is. Immers, niet
deze slof als zodanig — in de zin van de tot
dusverre in artikel 1 van bet wetsontwerp
opgenomen definitie —, maar het horloge,
waarin zij is verwerkt, vormt het eigenlijke
object van de invoer. Soortgelijke problemen
doen zich voor ten aanzien van verven, vloei-
stoffen, e tc , waarin enig radioactief bestand-
deel voorkomt.

Door in artikel 1 het begrip „radioactieve
stoffen" ruimer te omschrijven kan bedoelde
twijfel worden opgeheven. (3e N. v. W.)

— By het Definitiebesluit kernenergiewet
van 29 aug. 1969, Stb. 358, met de Nota van
Toelichting opgenomen onder de bijlagen, zijn
de in het eerste lid onder b en c bedoelde per-
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centages vastgesteld, en zijn voorts een aantal
definities vastgesteld van begrippen, die in
andere uitvoeringsbesluiten worden gebruikt.
Het Dennitiebesluit geldt voor dergelijke uit-
voeringsbesiuiten, indien het daarin van toe-
passing wordt verklaard.

HOOFDSTUK II

De advisering

Afdeling l '

Afdeling 2

De Industriële Raad voor de Kern-
energie

Art. 7. 1. Er is een Industriële
Raad voor de Kernenergie.

2. De Raad dient, onverminderd de
hem overigens bij of krachtens de wet
opgedragen taken. Onze Ministers van
advies over aangelegenheden, de indu-
striële toepassingen van de kernenergie
en de ioniserende stralen betreffende,
voor zover niet bij of krachtens enige
andere vet bevoegdheden op dit ge-
bied aan andere organen zijn toegekend.

Art. 8. 1. De Industriële Raad
voor de Kernenergie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste negen leden.

2. Wij benoemen op voordracht
van Onze Minister van Economische
Zaken de ieden van de Raad.

3. Wij benoemen op voordracht
van Onze genoemde Minister uit de le-
den van de Raad zijn voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter.

4. Onze genoemde Minister kan re-
gelen stellen betreffende de werkwijze
van de Raad. Hij voorziet, op voorstel
van de Raad, in diens secretariaat.

1 Vervallen bij wet van 8 mei 1974, Stb. 291.
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5. De Raad brengt zowel de bij hem

ingekomen aanvragen om advies als
de door hem uitgebrachte adviezen ter
kennis van de wetenschappelijke Raad
voor de Kernenergie, bedoeld in artikel
10, en van de Gezondheidsraad. '

6. (Vervallen.) z

Art. 9a.3 l. De Industriële Raad voor
de Kernenergie kan voor bepaalde aan-
gelegenheden commissies instellen. Hij
benoemt de leden daarvan.

2. In de commissies kunnen ook le-
den worden benoemd, die geen lid zijn
van de Raad.

Afdeling 3

De Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie

Art. 10. 1. Er is een Wetenschap-
pelijke Raad voor de Kernenergie.

2. De Raad dient, onverminderd de
hem overigens bij of krachtens de wet
opgedragen taken. Onze Ministers, als-
mede daarvoor in aanmerking komeiide
instellingen er instanties, van advies over
aangelegenheden van wetenschappelijke
en wetenschappelijk-technische aard,
welke met het onderzoek inzake en de
toepassing van de kernenergie en de io-
niserende stralen verband houden, voor
zover niet bij of krachtens enige andere
wet bevoegdheden op dit gebied aan
andere organen zijn toegekend. De
Raad neemt daarbij de verhouding tot
en de ontplooiing van andere gebieden
{van wetenschap in acht.

3. Tot de taak van de Raad behoort
mede de advisering over de samenwer-
king tussen instellingen, werkzaam op
het in het tweede lid omschreven gc-

» Gewijzigd bij wet van 8 mei 1974, Sib. 291.
» VervaUen bij wet van 8 mei 1974, Slb. -91.
5 Ingevoegd bij wet van 8 mei 1974, Stb. 201.
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bied, alsmede over de coördinatie van
nationale en internationale activiteiten
en over de opleiding op dat gebied.

Art. 11. 1. De Wetenschappelijke
Raad voor de Kernenergie bestaat uit
ten minste vijf en ten hoogste negen le-
den.

2. Wij benoemen op voordracht
van Onze Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen de leden van de
Raad.

3. Wij benoemen op voordracht
van Onze genoemde Minister uit de le-
den van de Raad zijn voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter.

4. Alvorens een voordracht als in
het tweede of het derde lid bedoeld te
doen hoort Onze genoemde Minister de
Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen.

5. Onze genoemde Minister kan re-
gelen stellen betreffende de werkwijze
van de Raad. Hij voorziet, op voorstel
van de Raad, in diens secretariaat.

6.1 De Raad brengt zo wei de bij hem
ingekomen aanvragen om advies als de
door hem uitgebrachte adviezen ter
kennis van de Industriële Raad voor de
Kernenergie, bedoeld in artikel 7, en
van de Gezondheidsraad.

7.' Artikel 9a is van overeenkomstige
toepassing.

Afdeling 4

Adviezen van de Gezondheidsraad
Art. 12.' De Gezondheidsraad brengt

zowel de bij hem ingekomen aanvragen
om advies als de door hem uitgebrachte
adviezen over aangelegenheden, de ge-
zondheidsaspecten van de kernenergie
en de ioniserende stralen betreffende,

» Gewijzigd bij wet van S mei 1974, Stb. 291.
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ter kennis van de Industriële Raad voor
de kernenergie, bedoeld in artikel 7, en
de Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie, bedoeld in artikel 10.

HOOFDSTUK IÏI

Splijtstoffen, ertsen en inrichtingen

Afdeling l

Registratie van splijtstoffen en ertsen
Art. 13. 1. Er is een register, waar-

in worden ingeschreven de gegevens,
splijtstoffen en ertsen betreffende, waar-
van overeenkomstig artikel 14 aangifte
is gedaan.

2. Bij of krachtens algemene maat-
regel van bestuur wordt de inrichting
van het register geregeld en worden de
gevallen aangewezen, waarin inlichtin-
gen uit het register kunnen worden ver-
strekt.

3. Onze Minister van Economische
Zaken is belast met het beheer van het
register en de verstrekking van inlich-
tingen daaruit.

— Zie aantekeningen onder artikel 14.
— Lid 2. Zie aantekening onder artikel 27.
— Bij het Besluit registratie splijtstoffen en

ertsen van 8 okt. 1969, Stb. 471, met de Nota
van Toelichting opgenomen onder de bijlagen,
zijn de ia het tweede lid bedoelde regels vast-
gesteld.

Art. 14. 1. Ieder, die met inacht-
neming van deze wet splijtstoffen of
ertsen vervoert, voorhanden heeft, bin-
nen of buiten Nederlands grondgebied
brengt of doet brengen, dan wei zich
daarvan ontdoet, is verplicht daarom-
trent administratie te voeren en ten be-
hoeve van de in artikel 13 bedoelde in-
schrijving aangifte te doen, een en ander
in bij algemene maatregel van bestuur
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te bepalen gevallen en overeenkomstig
bij de maatregel te stellen regelen.

2. Ieder, die de aanwezigheid van
ertsen in de bodem heeft vastgesteld, is
verplicht in bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen gevallen en overeen-
komstig bij de maatregel te stellen rege-
len daarvan ten behoeve van de in arti-
kel 13 bedoelde inschrijving aangifte te
doen.

— By het in de aantekeningen onder artikel
13 vermelde Besluit registratie splijtstoffen en
ertsen (Stb. 1969, 471) zijn tevens de in dit
artikel bedoelde regelen vastgesteld.

Bij het bepalen van de in het eerste lid be-
doelde gevallen is het vervoer voorshands
buiten beschouwing gelaten.

— Het is niet gewenst, dat de registers voor
ieder toegankelijk zijn. Wel is het met het
oog op de bescherming tegen gevaren nood-
zakelijk, dat bepaalde instanties — bij brand
bijv. de gemeentebesturen — op de hoogte
zijn van de in hun ressort aanwezige splijt-
stoffen. In verband daarmede is bepaald, dat
bij of krachtens een algemene maatregel van
bestuur de gevallen, waarin inlichtingen uit
de registers kunnen worden verstrekt, zullen
worden aangewezen. (M. v. T.)

De ondergetekenden zijn inmiddels tot het
inzicht gekomen, dat hetgeen in de memorie
van toelichting bij de artikelen 11 en 12
(thans 13 en 14) met betrekking tot de „na-
dere regelen" wordt betoogd, de strekking
van de voorgestelde opzet onvoldoende nauw-
keurig weergeeft en — zoals uit de in het
voorlopig verslag gestelde vragen is geble-
ken — de indruk kan wekken, dat het om
een ruimere ministeriële bevoegdheid zou
gaan dan in werkelijkheid wordt bedoeld.
Ter vervanging en verduidelijking van be-
doeld betoog moge hier dan ook worden ver-
klaard, dat de toekenning aan de minister
van de bevoegdheid tot het stellen van nadere
regelen uitsluitend beoogt de mogelijkheid te
openen bij ministeriële beschikking een verdere
uitwerking van in de algemene maatregel van
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bestuur gestelde regelen te geven, mede op
punten, waaromtrent de maatregel ten aan-
zien van zodanige verdere uitwerking niets heeft
bepaald. In het licht der bestaande jurispru-
dentie ware in gevallen, als de onderhavige
waarin de wet een regeling bij algemene maat-
regel van bestuur verlangt, een dergelijke toe-
kenning van bevoegdheid aan de minister bij de
maatregel zelf slechts mogelijk onder het stellen
van normen, aan de hand waarvan de minister
zijn bevoegdheid zou hebben te hanteren. Zo-
danige opzet komt hierbij echter niet in aan-
merking. Zoals in de memorie van toelichting
is vermeld, betreft het hier een geheel nieuwe
technische materie, op welker gebied de weten-
schappelijke inzichten nog voortdurend in ont-
wikkeling zijn. Het zou dan ook ten enenmale
onmogelijk, zijn bij de vaststelling van de alge-
mene maatregel van bestuur rekening te hou-
den met alle eventualiteiten. welke bepalend
zijn zowel voor de noodzakelijkheid zelf van
een „verdere uitwerking" als voor de daarbij
door de minister aan te leggen criteria. Met het
oog daarop ligt de thans gekozen oplossing,
waarbij de ministeriële bevoegdheid in de wet
wordt vastgelegd, alleszins voor d-i hand.

(M. v. A. II)
(Zie ten aanzien van de bevoegdheid van de

Ministers tot het stellen van nadere regelen
thans artikel 26, tweede lid.)

Afdeling 2

Vergunningen

Ari. 15. Het is verboden zonder ver-
gunning, verleend door Onze Ministers
van Economische Zaken en van Sociale
Zaken en Volksgezondheid te/amen:

a. splijtstoffen of ertsen te vervoeren,
voorhanden te hebben, binnen of bui-
ten Nederlands grondgebied te brengen
of te doen brengen, dan wei zich daar-
van te ontdoen;

b. een inrichting, waarin kernener-
gie kan worden vrijgemaakt, splijtstof-
fen kunnen worden vervaardigd, be-
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werkt of verwerkt, dan wel splijtstof-
fen worden opgeslagen, op te richten, in
werking te brengen, in werking te hou-
den ofte wijzigen;

c. een uitrusting, geschikt om een
vaartuig of ander vervoermiddel door
middel van kernenergie voort te bewe-
gen, daarin aan te brengen of aange-
bracht te houden, dan wel zodanige
daarin aangebrachte uitrusting in wer-
king te brengen, in werking te houden
of te wijzigen.

Zie ten aanzien van het vergunningsstelsel
de Inleiding.

Zie voor wat betreft het overgangsrecht bij
de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en
III—XI der wet ook het onder artikel 89 ver-
melde, onder de bijlagen opgenomen Besluit
inwerkingtreding Kernenergiewet (Stb. 1969,
514), en voor wat betreft voorheen op grond
van de Hinderwet voor inrichtingen als in
artikel 15 onder b bedoeld verleende vergun-
ningen het bepaalde bij artikel 85, alsmede de
aantekeningen onder artikel 17.

— Door de uitdrukkingen vervoeren,
voorhanden hebben, binnen of buiten Ne-
derlands grondgebied brengen en zich ont-
doen van wordt iedere feitelijke handeling,
die ten aanzien van splijtstoffen of ertsen
mogelijk is, onder het verbod begrepen. Aan-
getekend zij, dat onder binnen of buiten
Nederlands grondgebied brengen de hande-
ling van het over de grens brengen wordt
verstaan. Een goed, dat binnen het Neder-
landse grondgebied is gebracht, behoeft nog
niet in douane-technische zin te zijn „inge-
voerd"; men denke aan het geval van opslag
in een entrepot. Het is duidelijk, dat de for-
mele invoer voor het doei van dit ontwerp niet
van belang is. Het gaat erom krachtens artikel
19 aan de vergunning voorschriften te kunnen
verbinden ter bescherming van vitale belangen
der gemeenschap tegen de eventuele gevaren,
die splijtstoffen kunnen medebrengen. Die ge-
varen doen zich voor, ongeacht of deze stoffen
al dan niet zijn ingeklaard. Het is hun aan-
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wezigheid op Nederlands gebied, die de ge-

varen schept.
Bij de term „binnen of buiten Nederlands

grondgebied doen brengen" wordt bijv. ge-
dacht aan de exploitant van een inrichting,
in wiens opdracht splijtstoffen binnen of bui-
ten Nederland worden gebracht; de feitelijke
handeling wordt in dit geval niet door de
exploitant zelf verricht.

Voor het zich ontdoen van gebruikte splijt-
stoffen is mede het hebber, van een vergun-
ning verplicht. Afgewerkte splijtstoffen zijn
over het algemeen bijzonder radioactief en
daardoor gevaarlijk voor do gezondheid. In
verband daarmede zal de op:.lag aan strenge
eisen moeten worden gebonden. Ook aan het
vervoer van de inrichtina naar de opslag-
plaats zullen eisen moeten worden gesteld
ter bescherming van de openbare gezondheid.
Mogelijk zal het gewenst zijn, dat hiervoor een
speciale ophaaidienst gaat functioneren '.

Met oprichten van een inrichting wordt
niet bedoeld het bouwen van een inrichting
op een plaats, waar zij ir. het geheel niet in
werking zal zijn.

Het verbod is zeer ruim. Het geldt voor
kernreactoren maar ock voor fabrieken,
waarin eenmaal gebruiKte splijtstof voor
nieuw gebruik wordt gereedgemaakt, voor
inrichtingen, waar kernfysisch onde.-zoek
wordt verricht, en voor inrichtingen, waarin
splijtstof wordt vervaardigd, bc- of verwerkt.
Ook het zonder vergunning hebben van een
inrichting voor opslag van splijtstoffen is
verboden, omdat deze stoffen, in bepaalde
hoeveelheden dicht in elkanders nabijheid
gebracht, een zgn. critische massa kunnen
vormen, waardoor een kettingreactie kan
worden teweeggebracht. Voer het hebben
van eer. inrichting voor opslag of bewerking
van onder de werking van Ueze wet vallende
gebruikte splijtstoffen is eveneens een ver-
gunning vereist. (M. v. T.)

Er dient er naar het oordeel van de onder-
getekenden naar te worden gestreefd, dat er
voor het complex, dat moet worden goacht
te zijn één en dezelfde inrichting, slechts één

1 Zie aantekening onder artikel 29.

\
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vergunning behoeft te worden verleend. Dit
complex zal, zoals in de memorie van toe-
lichting is opgemerkt, in de vergunning
nauwkeurig worden omschreven. Een vereiste
hierbij is uiteraard, dat zowel de kernenergie-
aspecten, als de Hinderwet-aspecten, tot hun
recht komen. (M. v. A. Il)

Art. 16. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur worden regelen
gesteld betreffende de wijze, waarop de
de aanvraag om een vergunning dient te
geschieden, en de gegevens, welke van
de aanvrager kunnen worden verlangd.

Bij het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen
en ertsen van 4 sept. 1969, Stb. 403, met de
Nota van Toelichting onder de bijlagen opge-
nomen, zijn de in dit artikel bedoelde regelen
gesteld, behalve voor wat betreft het vervoeren
e.n het binnen of buiten Nederlands grond-
gebied brengen van splijtstoffen en ertsen
waarvoor regelen zijn gesteld bij het Besiuit
vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen van 4 sept. 1969, Stb. 405, eveneens
met de Nota vau Tcslichting onder de bijlagen
opgenomen.

Art. 17. 1. De aanvraag om een
vergunning als in artikel 15, onder b of
c, bedoeld wordt door Onze Ministers
van Economische Zaken en van Sociale
Zaken en Volksgezondheid medege-
deeld aan de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen
overheidsorganen en bekend gemaakt
in de Staatscourant en een of meer
nieuwsbladen.

2. De krachtens het eerste lid aange-
wezen overheidsorganen kunnen be-
zwaren tegen het verlenen van de aan-
gevraagde vergunning bij Onze Minis-
ters indienen.

3. Belanghebbenden kunnen op bij
of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen wijze bezwaren,
ontleend aan vrees voor gevaar, schade
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of hinder, tegen het verlenen van de aan-
gevraagde vergunning bij Onze genoem-
de Ministers indienen.

— Zie aantekening onder artikel 16.
— Teneinde in de wet te doen uitkomen, dat

de lagere overheidsorganen de bevoegdheid
zullen hebben ook andere dan Hinderwet-
bezwarer. tegen het verlenen van de aan-
gevraagde vergunning in te brengen, wordt
bij de Nota van wijzigingen aan artikel 17,
na het eerste lid, een daartoe strekkend nieuw
lid ingevoegd.

Lid 3. Hier is de terminologie van de
Hinderwet overgenomen. Dit betekent echter
niet, dat de interpretatie, in het kader van
de Hinderwet aan deze woorden gegeven,
ook voor de toepassing van de onderhavige
wet in aile opzichten de juiste zou zijn. Men
bedenke hierbij, dat de gevaren, waarmee bij
de toepassing van deze wet rekening moet
worden gehouden, niet noodzakelijkerwijs be-
perkt behoeven te zijn tot de naaste omgeving
van de in het geding zijnde inrichting. Bij
de aanvragen om een Hinderwet-vergunning
is het wel de naaste omgeving van de inrich-
ting, waarop de aandacht zich concentreert.
De gebruikte terminologie is echter op zich
zelf ruim genoeg om ook voor de onderhavige
wet te kunnen worden gebruikt. Eenheid in
de terminologie heeft het voordeel, dat daar-
door buiten twijfel wordt gesteld, dat ook de
door de Hinderwet te beschermen belangen
bij de verlening van een vergunning krachtens
de onderhavige wet ten volle in de overwe-
gingen zullen worden betrokken.

Deze regeling is wenselijk, omdat ingevolge
het nieuwe tweede lid, dat bij artikel 77 (thans
85) van het ontwerp aan artikel 38 van de
Hinderwet wordt toegevoegd, de vergunning,
met betrekking tot een inrichting verleend op
grond van de onderhavige wet, in de plaats
zal treden van de vergunning, welke anders
krachtens de Hinderwet vereist zou zijn. Deze
laatste wet kent bekendmaking van het ver-
zoek om een vergunning en de mogelijkheid
van het indienen van bezwaren. Die waarborg
mag, naar de ondergetekenden menen, niet
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worden weggenomen, nu ten aanzien van
kernreactoren en soortgelijke inrichtingen geen
vergunning krachtens de Hinderwet meer
nodig zal zijn.

In de vergunning, verleend ingevolge de
onderhavige wet, zal een nauwkeurige om-
schrijving moeten worden opgenomen van de
inrichting, waarop zij betrekking heeft. Het
spreekt vanzelf, dat deze vergunning zich niet
zal uitstrekken tot met de „kern-inrichting"
verbonden inrichtingen, waarin geen sprake
is van specifieke — uit het gebruik of aan-
wezig zijn van splijtstoffen of ertsen voort-
vloeiende — gevaren. Hiervoor blijven de
bestaande regelen gelden. (M. v. T.)

Art. 18. 1. Onze Minister van Eco-
nomische Zaken en van Sociale Zaken
en Volksgezondheid beslissen op een
aanvraag orn een vergunning in over-
eenstemming met Onze Ministers, wie
het mede aangaat.

2. Een krachtens het eerste lid vast-
gestelde beschikking wordt aan de aan-
vrager bij aangetekende brief toegezon-
den. In geval van weigering van de ver-
gunning vermeldt zij de gronden, waar-
op zij steunt.

Art. 19. 1. Aan een vergunning
werden met inachtneming van de dien-
aangaande bij algemene maatregel van
bestuur gestelde regelen de voorschrif-
ten verbonden, welke nodig zijn met het
oog op:

a. de bescherming van mensen, die-
ren, planten en goederen;

b. de veiligheid van de staat;
e. de bewaring en bewaking van splijt-

stoffen en van ertsen;
d. de energievoorziening;
e. het zeker stellen van de betaling

van de vergoeding, aan derden toeko-
mende voor schade of letsel, hun toege-
bracht;

ƒ. de nakoming van internationale
verplichtingen.
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2. Bij algemene maatregel van be-
stuur kunnen naast de in het eerste lid
bedoelde belangen andere belangen
worden aangewezen.

3. Indien Wij niet binnen drie maan-
den na het in werking treden van een al-
gemene maatregel van bestuur als in het
tweede lid bedoeld aan de Staten-Gene-
raal een voorstel van wet hebben doen
toekomen tot wijziging van deze wet
overeenkomstig die maatregel of indien
zodanig voorstel wordt ingetrokken of
verworpen, trekken Wij de maatregel
onverwijld in; de ingevolge de maatre-
gel aan een vergunning verbonden voor-
schriften blijven van kracht, doch wor-
den zo spoedig mogelijk eveneens inge-
trokken.

4. Aan een vergunning verbonden
voorschriften kunnen de verplichting
inhouden te voldoen aan door overheids-
organen, die bij het voorschrift zijn aan-
gewezen, gestelde nadere eisen. Bij het
stellen van zodanige eis wordt tevens het
tijdstip bepaald, waarop ten aanzien
van die eis de verplichting ingaat.

De in het eerste lid bedoelde regelen zijn
gesteld bij het in de aantekeningen onder
artikel 16 vermeide Besiuit kerninstallaiies,
splijtstoffen en ertsen {S'b. 5969, 403).

— Het onder o gestelde — de bescherming
van mensen, dieren, planten en goederen —
doelt zowel op meer algemene belangen, zo-
als die van volksgezondheid, arbeidersbe-
scherming, landbouw en veeteelt, waterstaat
en economische belangen, als op meer speci-
fieke belangen, zoals de brandbeveiliging (de
wijze van brandbestrijding, de aanschaf van
brandblusmiddden en de middelen ter voor-
koming van ongevallen bij brand e.d). Voor
al deze belangen zal dus middels het verbin-
den van voorschriften moeten worden ge-
waakt. Tot dusver is bij de totstandkoming
van enkele inrichtingen van de Hinderwet
gebruik gemaakt. Voor de behartiging van

%'U \
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het zoeven genoemde samenstel van belangen
is de strekking van de Hinderwet echter te
beperkt.

— Het onder b genoemde belang — de vei-
ligheid van de staat — biedt de mogelijk-
heid voorschriften te geven ter beveiliging
tegen spionnage en sabotage. In voorkomen-
de gevallen zal over de noodzaak aan de ver-
gunning voorschriften als hier bedoeld te
verbinden, zomede over de inhoud daarvan,
de minister, die de vergunning verleent, over-
eenstemming moeten bereiken met de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken als minister
wie het mede aangaat.

De veiligheid van de staat kan het mede
gewenst maken aan een vergunning, te ver-
lenen aan een rechtspersoon, het voorschrift
te verbinden, dat opgave moet worden ge-
daan van persoonsvvisseüngen in het bestuur-
Het is immers mogelijk, dat door dergelijk,
persoonswisselingen de betrouwbaarheid van
de rechtspersoon zodanig wordt aangetaste
dat intrekking van de vergunning noodzake,
lijk wordt. (M. v. T.)

Het opnemen van de bepaling in artikel 19,
eerste lid, onder d, is in de eerste plaats van
betekenis voor de vergunningen betreffende
splijtstoffen, daar de voorziening van splijt-
stoffen vooral in tijden van schaarste een be-
langrijke rol bij de energievoorziening kan
spelen. Ten aanzien van inrichtingen is voorts
gedacht aan de wenselijkheid in voorkomende
gevallen ten behoeve van de energievoorzie-
ning voorschriften te kunnen geven meï be-
lrekking tot de bedrijfszekerheid en het in
verband daarmee verplicht aanhouden van een
bepaalde voorraad splijtstoffen, het eventueel
hebben van een conventioneel reservevermo-
gen, en dergelijke. Hierbij is in eerste instantie
niet gedacht aan de elektriciteitsbedrijven,
voor welke afdoende regelingen in het kader
van het bestaande concessiestelsel kunnen
worden getroffen, doch voornamelijk aan het
mogelijk gebruik van reactoren voor stads-
verwarming en industriële doeleinden. Ten
aanzien van kernenergiecentrales zal de be-
trokken bepaling echter van belang kunnen
zijn in het geval de bouw van een dergelijke
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centrale uitsluitend op grond van overwe-
gingen in verband met de energievoorziening
ongewenst geacht zou worden. (M. v. A. Il)

De ondergetekenden wijzen erop, dat deze
aan een vergunning te verbinden voorschrif-
ten nimmer de wettelijke aansprakelijkheid
van de vergunninghouders kunnen regelen,
doch slechts het aanhouden van voldoende
financiële dekking kunnen betreffen. De aan-
sprakelijkheid zelf kan alleen in de wet haar
regeling vinden (M. v. A. II). Zie daarvoor
thans de hierachter opgenomen wet van 27
okt. 1965. Stb. 546, die een voorlopige regeling
geeft in afwachting van ratificatie en uitvoering
van de verdragen van Parijs en Brussel van
1960 en 1963.

— Uit het bovenstaande vloeit voort dat,
voor wat betreft de schadeloosstelling van
derden, geen gebruik zal worden gemaakt van
voorschriften, als bedoeld in artikel 19, eerste
lid, onder ƒ, daar de internationale regelingen
op dit gebied straks een deel van de Neder-
landse wetgeving zuilen vormen, terwijl — zo-
lang deze regelingen nog niet voor Nederland
gelden — zij uiteraard nog geen verplichtingen
meebrengen. (M. v. A. II)

De vergunningsvoorschriften in de sector
van de splijtstoffen zullen in het algemeen
meer gelijkluidend zijn. Verwacht mag dan
ook worden, dat hier al spoedig standaard-
voorschriften zullen omstaan, zodat bij de
vergunningverlening volstaan kan worden met
daarnaar te verwijzen. De Regering zal gaarne
bevorderen, dat deze standaard-voorschriften
op enigerlei wijze bekend worden gemaakt.
Voor het gebruik van radioactieve isotopen
geldt te dezen hetzelfde als voor de splijt-
stoffen. (M. B. II)

Lid 4. De vervanging van „eisen" door
„nadere eisen" beoogt tot uitdrukking te
brengen, dat hetgeen door de aangewezen
overheidsorganen van de vergunninghouder
wordt verlangd, slechts onderwerpen kan be-
treffen, waarop de aan de vergunning ver-
bonden voorschriften zelf reeds betrekking
hebben.
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Ofschoon het ook zonder uitdrukkelijke be-
paling in de wet mogelijk lijkt bij het steilen
van een eis een termijn te bepalen, eerst bij
het verstrijken waarvan de verplichting aan
de eis te voldoen ingaat, verdient het de
voorkeur een dergelijke opzet tot regel te
verheffen, teneinde op dit punt overeen-
stemming te verkrijgen met het systeem, dat
ingevolge de Veiligheidswet 1934 geldt bij
het stellen van overeenkomstige eisen krach-
tens die wet. Hierdoor wordt voor de ge-
vallen, waarin krachtens beide wetten ge-
lijktijdig wordt opgetreden, een uniforme ge-
dragslijn gewaarborgd, waarmede tevens de
rechtszekerheid wordt gediend. Daarin voor-
ziet ds tweede volzin. (2e N. v. \V.)

Art. 20. 1. Een vergunning kan te
allen tijde worden ingetrokken op
grond van gewichtige redenen aan het
algemeen belang ontleend.

2. De aan een vergunning verbon-
den voorschriften kunnen te allen tijde
worden gewijzigd, aangevuld of inge-
trokken.

3. Een krachtens dit artikel vastge-
stelde beschikking wordt aan de houder
der vergunning bij aangetekende brief
toegezonden. In geval van intrekking
van de vergunning vermeldt zij de gron-
den, waarop zij steunt.

De ondergetekenden delen de mening, dat
de intrekking van een vergunning tegenover
belanghebbenden gemotiveerd moet zijn,
weshalve in het derde lid van dat artikel ook
wordt bepaald, dat ingeval van intrekking
de beschikking de gronden vermeldt, waarop
zij steunt. De ondergetekenden zcuden hier-
aan nog willen toevoegen, dat het een ge-
vestigde rechtsopvatting is, dat bij het in-
trekken van een vergunning dezelfde regels
gelden als bij de verlening, zodat advies-
instanties, die bij de vergunningverlening zijn
gehoord, ook bij de intrekking geraadpleegd
dienen te worden. Op het met-nakomen van
aan een vergunning verbonden voorschriften
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is een strafsanctie gesteld. Hantering van de
figuur „intrekking van de vergunning" als een
(tweede) sanctie op de overtreding komt zeker
niet in aanmerking. Slechts indien de begane
overtreding doet vrezen, dat verdere gebruik-
making van de vergunning ernstige gevaren
voor de krachtens artikel 19 door de voor-
schriften te beschermen belangen zou mee-
brengen, zal er aanleiding zijn de vergunning
in te trekken. Overigens zal intrekking van de
vergunning ook om andere redenen kunnen
geschieden. Het zou bijv. kunnen blijken, dat
een oorspronkelijk voor lozing toelaatbaar ge-
achte dosis radioactiviteit volgens later ge-
evolueerde opvattingen ontoelaatbaar moet
worden geacht en dat een voldoen aan de
nieuwe normen technisch of economisch niet
mogelijk blijkt.

De ondergetekenden hebben er geen be-
zwaar tegen in de wet op te nemen, dat het
intrekken van een vergunning uitsluitend om
gewichtige redenen, aan het algemeen belang
ontleend, mogelijk zal zijn. Dit is zo vanzelf-
sprekend een eis van behoorlijk bestuur, dat
zij zulks in het oorspronkelijke ontwerp over-
bodig geacht hebben. Bij Nota van wijzigingen
wordt een daartoe strekkende toevoeging aan
het eerste lid voorgesteld. (M. v. A. II)

Art 21. Bij algemene maatregel
van bestuur kan, indien naar Ons oor-
deel de nodige bescherming van de bij
of krachtens artikel 19 aangewezen be-
langen kan worden verkregen door
daarbij vast te stellen regelen, worden
bepaald, dat ten aanzien van bij de
maatregel aangewezen splijtstoffen, ert-
sen, inrichtingen of uitrustingen het in
artikel 15 vervatte verbod niet geldt,
dan wel in daarbij aangewezen gevaüen
niet geldt.

Zie het in de aantekeningen onder artikel 16
vermelde Besluit kerninstaliaties, splijtstoffen
en ertsen (Stó. 1969, 403).

Zie voor wat betreft het overgangsrecht bij
de inwerkingtreding van de hoofdstukken 1 en
UI—XI der wet ook het in de aantekeningen
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onder artikel 89 vermelde Besluit inwerking-
treding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514).

Afdeling 3

Inbezitnemingvan splijtstoffen en
ertsen

Art. 22. i. Ieder, die zonder daar-
toe bevoegd te zijn splijtstoffen of ert-
sen, dan wel stoffen, waarvan hij rede-
lijkerwijs moet vermoeden, dat het splijt-
stoffen of ertsen zijn, onder zich heeft
of krijgt, is verplicht daarvan terstond
aangifte te doen bij de burgemeester
van de gemeente, waar die goederen
zich bevinden.

2. De burgemeester geeft van de ge-
dane aangifte onverwijld kennis aan een
der krachtens artikel 58, eerste lid, aan-
gewezen ambtenaren.

3. Ongeoorloofd aanwezig bevon-
den splijtstoffen en ertsen worden met
de voorwerpen, welke tot hun verpak-
king of berging dienen of hebben gediend.
in bezit genomen door de krachtens ar-
tikel 58, eerste lid, aangewezen ambte-
naren.

4. De in bezit genomen goederen
worden overgedragen aan een door Ons,
op voordracht van Onze Ministers van
Economische Zaken en Sociale Zaken
en Volksgezondheid, aan te wijzen in-
stelling of persoon. Deze geeft van de
overdracht kennis in de Staatscourant
en een of meer nieuwsbladen.

Art. 23. 1. Hij, die bevoegd is de
in bezit genomen splijtstoffen of ertsen
onder zich te hebben, kan binnen drie
maanden na de in artikel 22, vierde lid,
bedoelde kennisgeving de afgifte van de
in bezit genomen goederen vorderen bij
een verzoekschrift, te richten tot de ar-
rondissementsrechtbank, binnen welker
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rechtsgebied de inbezitneming heeft
plaats gevonden.

2. De rechtbank behandelt het ver-
zoek overeenkomstig de bepalingen van
de zesde afdeling van Titel 1 van het
Eerste Boek van het Wetboek van Straf-
vordering en beslist zo spoedig mogelijk
bij met redenen omklede beschikking.

In dit artikel wordt gedoeld op een be-
voegdheid in administratiefrechtelijke zin. Het
gaat er in de eerste plaats om of degene, die
de goederen terugvordert krachtens de hem
verleende vergunning of de op grond van
artikel 21 te steJIen regelen, bevoegd is de be-
trokken goederen onder zich te hebben. Een
vergunning voor het doen brengen binnen
Nederlands grondgebied van deze goederen
bijv. zal hiertoe voldoende kunnen zijn, :os
van de vraag of de vorderende persoon een
civielrechtelijke aanspraak op de goederen
heeft. <M. v. A. TI)

Art. 24. 1. Ingeval niet binnen de
in artikel 2?, eerste lid, genoemde ter-
mijn een verzoekschrift is ingediend of
ingeval een krachtens dat lid gedaan ver-
zoek ongegrond is verklaard, vervallen
alle rechten op de in bezit genomen goe-
deren aan de staat, met uitzondering
van de rechten, welke ingevolge inter-
nationale overeenkomsten of besluiten
van volkenrechtelijke organisaties daar-
op rusten. De krachtens artikel 22, vier-
de lid, aangewezen instelling of persoon
geeft hiervan kennis in de Staatscou-
courant en een of meer nieuwsbladen.

2. Hij, wiens rechten ingevolge het
eerste lid aan de staat zijn vervallen,
kan binnen een jaar na de krachtens het
eerste lid gedane kennisgeving deze
rechten van de staat terugvorderen.

\
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Afdeling 4

Maatregelen niet betrekking tot inrich-
tingen en uitrustingen

Art 25. 1. Indien ten aanzien van
een inrichting, als in artikel 1S, onder b,
bedoeld, dan we! ten aanzien van een
uitrusting als in dit artikel, onder c, be-
doeld, welke in een vaartuig of ander
vervoermiddel is of wordt aangebracht,
in strijd met het bij of krachtens deze
wet bepaalde is gehandeld, kunnen On-
ze Ministers van Economische Zaken
en van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid tezamen de betrokkene bevelen de
oprichting van de inrichting te staken
of de inrichting te sluifen, onderschei-
denlijk het aanbrengen van de uitrusting
in het vervoermiddel te staken, de daar-
in aangebrachte uitrusting buiten wer-
king te houden of het verblijf van het
vervoermiddel, waarin de uitrusting is
aangebracht, binnen Nederlands grond-
gebied te beëindigen.

2. De burgemeester vun een gemeen-
te, waar zich een inrichting of een ver-
voermiddel bevindt, waarop naar zijn
oordeel het eerste lid moet worden toe-
gepast, kan een daartoe strekkend ver-
zoek richten tot Onze genoemde Minis-
ters. Dezen beslissen op het verzoek zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen twee maanden na de dag van
ontvangst van het verzoek.

3. Onze genoemde Ministers stellen
een beschikking krachtens het eerste of
het tweede lid vast in overeenstemming
met Onze Ministers, wie het mede aan-
gaat.

4. Een krachtens het eerste lid vast-
gestelde beschikking worde aan de be-
trokkene bij aangetekende brief, als-
mede aan de burgemeester van de ge-

meente, waar zich de inrichting of het
vervoermiddel bevindt, toegezonden.
Zij vermeldt de gronden, waarop zij
steunt.

5. Een krachtens het tweede lid
vastgestelde beschikking wordt aan de
burgemeester, die het verzoek heeft ge-
daan, bij aangetekende brief toegezon-
den. In geval van afwijzing van het ver-
zoek vermeldt zij de gronden, waarop
zij steunt.

6. Onze Ministers, wie het aangaat,
kunnen — zo nodig met behulp van de
sterke arm — alle maatregelen treffen,
die zij ter verzekering van de uitvoering
van een krachtens het eerste !id vastge-
stelde beschikking nodig achten

In het zesde lid wordt bepaald, dat de be-
trokken minister de feitelijke maatregelen kan
nemen, welke nodig zijn om zijn beschikking,
genomen op grond van het eerste lid, te eiTcc-
tueren. Hierbij wordt gedacht aan bijv. ver-
zegeling en bewaking, c.q. het buiten Neder-
lands grondgebied doen brengen van een door
kernenergie voortgestuwd schip. (M. v. T.)

Afdeling 5

Algemeen
Art. 26. 1. De voordracht tot vast-

stelling . wijziging of intrekking van een
algemene maatregel van bestuur als in
dit hoofdstuk bedoeld wordt Ons ge-
daan, indien het betreft:

a. een maatregel als in artikel 13 be-
doeld : door Onze Minister van Econo-
mische Zaken;

b.1 een maatregel als in artikel 14 be-
doeld: door Onze Minister van Econo-
mische Zaken;

c.1 een maatregel als in artikel 16 of
21 bedoeld: door Onze Ministers van

1 Zie wet van 8 mei 1974, Stb. 291.
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Economische Zaken en van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid in overeen-
stemming met Onze Ministers, wie het
mede aangaat;

d. een maatregel als in artikel 17 be-
doeld : door Onze Ministers van Econo-
mische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid;

e.' een maatregel ais in artikel 19 be-
doeld: door Onze Ministers, wie het
aangaat.

2. Ten aanzien van bij een algemene
maatregel van bestuur, vastgesteld
krachtens artikel 14 of 21, geregelde
onderwerpen kunnen Onze Ministers,
die de voordracht tot die maatregel
hebben gedaan, nadere regelen stellen.

3. Regelen, gesteld krachtens het
tweede lid of krachtens een algemene
maatregel van bestuur op grond van ar-
tikel 16 of 11, derde lid, alsmede aanwij-
zingen, gedaan krachtens een algemene
maatregel van bestuur op grond van ar-
tikel 13, worden in de Staatscourant be-
kend gemaakt.

Zie de Aangiftebeschikking splijtstoffen en
ertsen van 5 dec. 1969, Sten. 240, onder de
bijlagen opgenomen.

De inrichting van het register, bedoeld in
artikel J3, is krachtens het Besluit registratie
splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471) geregeld
bij de beschikking van de Minister van Econo-
mische Zaken van 4 dec. 1969, Dir.-Gen. voor
de Energievoorziening no. 369/5271/EK (niet
gepubliceerd).

HOOFDSTUK. IV
Radioactieve stoffen en ioniserende stralen uit-

zendende toestellen
Afdeling l

Radioactieve stoffen

Art. 27. 1. Er is in elk der gebie-
den, bedoeld in artikel 2 van de Waren-

1 Zie wet van 8 roei 1974. Stb. 291.

wet (Stb. 1935, 793), een register, waar-
in worden ingeschreven de gegevens,
radioactieve stoffen betreffende, waar-
van overeenkomstig artikel 28 aangifte
is gedaan.

2. Bij of krachtens algemene maat-
regel van bestuur wordt de inrichting
van de registers geregeld en worden
de gevallen aangewezen, waarin in-
lichtingen uit de registers kunnen wor-
den verstrekt.

3. Burgemeester en wethouders der
gemeenten, waarin ingevolge aanwijzing
krachtens artikel 2, derde lid, van de
Warenwet (Stb. 1935, 793) een keurings-
dienst gevestigd is, en gedeputeerde
staten der provincies, waarin een krach-
tens artikel 33 van die wet erkende pro-
vinciale keuringsdienst bestaat, zijn be-
last met het beheer van het register in
het betrokken gebied en de verstrekking
van inlichtingen daaruit.

4. Zij doen van de geregistreerde ge-
gevens eenmaal per maand opgave aan
de door Onze Minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid daartoe aange-
wezen hoofdinspecteur van de volksge-
zondheid.

5. De gemeenten, welke binnen het
gebied van een keuringsdienst liggen,
dragen tezamen de helft der aan de uit-
voering van het derde en het vierde lid
met betrekking tot het register in dat ge-
bied verbonden kosten. De staat draagt
de andere helft. Bij algemene maatregel
van bestuur worden regelen gesteld om-
trent de berekening van de kosten, de
verdeling van de door de gemeenten te
dragen kosten over de afzonderlijke ge-
meenten en de betaling van de kosten
door de gemeenten en de staat.

Gelijk is medegedeeld in de memorie van
antwoord hebben de ondergetekenden in over-



Art. 28 28
weging genomen de keuringsdiensten van
waren in te schakelen bij de uitvoering van
de onderhavige wet. Zij zijn hierbij tot de
slotsom gekomen, dat het ter voortzetting
van de huidige praktijk ten aanzien van de
uitvoering van het Radioactieve-stoffenbe-
sluit (Warenwet) aanbeveling verdient deze
diensten niet alleen te betrekken bij de uit-
voering van artikel SO (thans 58), doch hen
tevens te belasten met de registratie van radio-
actieve stoffen.

De ondergetekenden kunnen reeds thans
mededelen, dat lagere overheidsorganen, waar-
bij worde gedacht aan besturen van gemeente,
provincie en waterschap, zullen behoren tot
degenen, aan wie op bij algemene maatregel
van bestuur te regelen wijze inlichtingen zullen
kunnen, worden verstrekt uit de bij de keuiiiigs-
diensten van waren aan te leggen registers.
Met betrekking tot de verdeling tussen de ge-
meenten en de staat van de kosten, verbonden
aan de uitoefening van de door artikel 26
(thans 27) aan de keuringsdiensten van waren
opgedragen taak, is een regeling getroffen,
overeenkomende met die vaa artikel 13, eerste
Jid, der Warenwet. De in genoemd artikel ver-
vatte bepalingen met betrekking tot de heffing
van de rechten behoefden niet te worden over-
genomen, aangezien 3!.Ikel bl (thans 74) van
het onderhavige wetsontwerp te dezen een
wettelijke basis biedt. (2e N. v. W.)

— Bij het Besluit registratie radioactieve
stoffen en kosten keuringsdiensten Kernener-
giewet van 16 okt. 1969, Stb. 472, met de Nota
van Toelichting opgenomen onder de bijlagen,
zijn de in het tweede en vijfde lid bedoelde
regelen gesteld. Ter uitvoering daarvan is
vastgesteld de eveneens onder de bijlagen op-
genomen Beschikking inrichting register radio-
actieve stiffen van 2 dec. 1969, Stcrt. 240,
waarbij tevens als hoofdinspecteur, bedoeld
in het vierde lid, is aangewezen de hoofd-
inspecteur, belast met het toezicht op de
hygiëne van het milieu.

Art. 28. Ieder, die met inachtne-
ming van deze wet bij algemene maat-
regel van bestuur aan te wijzen radio-
actieve stoffen bereidt, vervoert, voor-
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handen heeft, toepast, binnen Neder-
lands grondgebied brengt of doet bren-
gen, dan wel zich daarvan ontdoet, is
verplicht daaromtrent administratie te
voeren en ten behoeve van de in artikel
27 bedoelde inschrijving aangifte te
doen, een en ander in bij de maatregel
te bepalen gevallen en overeenkomstig
daarbij te stellen regelen.

De wijziging van dit artikel gaat ervan uit,
dat het niet noodzakelijk is alle radioactieve
stoffen aan registratie te onderwerpen. Met
name lijkt geen registratie nodig van de radio-
actieve stoffen, die noch onder het vergunning
stelsel van artikel 28 (thans 29), noch onder
een krachtens artikel 32 getroffen regeling
vallen. Doordat het voorschrift van artikel 27
(thans 28) echter niet wordt gekoppeld aan
een aanwijzing krachtens artikel 28 of 32,
doch van een afzonderlijke aanwijzing uitgaat.
zal het mogelijk zijn de grens naar behoefte te
trekken. (2e N. v. W.)

— Bij het bepalen van de in het artikel be-
doelde gevallen is het vervoer voorshands
buiten beschouwing gelaten.

— De in dit artikel bedoelde regelen zijn
vastgesteld bit de artikelen 38—12 van het
ïtadioactieve-steffenbesluit Kernenergiewet
van 10 sept. 1969, Stb. 404, met de Nota van
Toelichting onder de bijlagen opgenomen. Ter
uitvoering daarvan is vastgesteld de Aangifte-
beschikking radioactieve stoffen van 8 dec.
1969, Stcrt. 247. Zie noot onder artikel 40 van
het Radioactieve-stoffer.besluit Kernenergie-
wet.

Art. 29, 1. Het is verboden zonder
vergunning, verleend door Onze Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid, bij algemene maatregel van be-
stuur aan te wijzen gevallen radioac-
tieve stoffen te bereiden, te vervoeren,
voorhanden te hebben, toe te passen,
binnen Nederlands grondgebied te bren-
gen of te doen brengen, dan wel zich
daarvan te ontdoen.
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2. Voor zover het bij en krachtens
het eerste lid bepaalde afwijkt van bij of
krachtens andere wetten gestelde rege
len, Wijven deze buiten toepassing.

Zie ten aanzien van het vergunningstelsel de
Inleiding.

De in dit artikel bedoelde aanwijzingen zijn
gegeven bij het in de aantekeningen onder
artikel 28 vermelde Radioactieve- stoffenbeslui:
Kernenergiewet (OJÖ. 1969, 404).

Zie voor wat betreft het overgangsrecht bij
de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en
Hl—XI der wet ook het in de aantekeningen
onder artikel 89 vermelde Besluit inwerking-
treding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514).

— Hierbij wordt er de aandacht op geves-
tigd, dat „toepassen" ruim moet worden ge-
interpreteerd; bedoeld is elke wijze van ge-
bruik.

Dit vergunningstelsel geldt voor een ieder,
dus ook voor artsen; in beginsel hebben ook
dezen een vergunning nodig om de bedoelde
radioactieve stoffen voorhanden te hebben

' en toe te passen. Denkbaar is een gedrags-
lijn, waarbij ten aanzien van sommige radio-
actieve stoffen slechts aan artsen, die aan be-
paalde opleidingseisen voldoen, een vergun-
ning wordt verleend. (M. v. T.) Zie verder
ten aanzien van artsen onder Inleiding.

Bij het verlenen van lozingsvergunningen
op grond van deze wet zal inderdaad met
waterhuishoudkundige belangen worden re-
kening gehouden. Aanvragen om dergelijke
vergunningen zui^n ter kennis van het pro-
vinciaal bestuur worden gebracht, dat ter-
zake het nodige overleg ook met de belang-
hebbende beheerders van oppervlaktewater
zal kunnen plegen. Verder zullen de water-
schappen ingevolge artikel 13, tweede lid,
en 27, tweede lid, kunnen v/orden aange-
wezen als instanties, aan v/ie inlichtingen uit
de registers van splijtstoffen, ertsen en radio-
actieve stoffen kunnen worden gegeven, zo-
dat zij weten welke ondernemingen, labora-
toria, ziekenhuizen e.d. met zodanige stoffen
werken en derhalve eventueel radioactieve
afvalstoffen zullen lozen. (M. v. A. I)
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Bedoeld is niet, dat het provinciaal bestuur
geheel vrij blijft in zijn beslissing, of het met
waterschappen al of niet overleg zal plegen;
slechts dat de mogelijkheid openstaat, doch
daarvan dient dan ook gebruik te worden
gemaakt. (M. b. I)

— Voor het verwijderen van radioactieve
afvalstoffen is aanvankelijk een ophaaldienst
ingesteld bij beschikking van de Minister van
Verkeer en Waterstaat van 8 februari 1963 (in
werking 1 april 1963), Dir.-Gen. Verkeer, Afd.
Gevaarlijke stoffen no. A-5/0I6899, waarbij
de geregelde afvoer van deze afvalstoffen werd
opgedragen aan het Korps Controleurs van
Gevaarlijke Stoffen.

Bij circulaire van 7 januari 1963, afd. Kern-
energie en Stralenbescherming no. 75001,
heeft de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, met het oog op de instelling van
bovengenoemde ophaaldienst, aan alle houders
van toelatingen op grond van het toen vige-
rende Radiosctievc-sioffenbesiuit (Warenwet)
een stel Aanwijzingen voor de houders van
radioactieve afvalstoffen toesezonden. In
1967—'68 werd ter vervanging van de pc-
noemtie ophaaldienst een proef genomen met
ophaling door het Reactor Centrum Neder-
land te Petten. Gezien de resultaten van doze
proef kan v/orden vervvaciit dat het R.C.N,
voor deze ophaaldienst een erkenning door de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid zal verkrijgen als bedoeld in art. 7„ derde
lid sub e, van het Radioactieve-stoffenbesiuit
Kernenergiewet. *

Art. 30. 1. Onze Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid beslist
op de aanvraag om een vergunning in
overeenstemming met Onze Ministers,
wie het mede aangaat.

2. De artikelen 16 en 18, tweede lid,
zijn van overeenkomstige toepassing.

De regelen, die moeten worden gesteld door
het van overeenkomstige toepassing verklaren
van artikel 16, worden ten aanzien van de be-

1 De erkenning heeft plaats gevonden bij be-
schikking van 9 april 1970, Stcrt. 75.
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reiding, het voorhanden hebben, het toepassen
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen
gegeven bij het in de aantekeningen onder
artikel 28 vermelde Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969,404). Voor het ver-
voeren en het binnen of buiten Nederlands
grondgebied brengen van die stoffen zijn zij
gegeven in het onder de bijlagen opgenomen
Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radio-
actieve stoffen van 4 sept. 1969, Stb. 405.

Art. 31. 1. Aan een vergunning
worden mei inachtneming van de dien-
aangaande bij algemene maatregel van
bestuur gestelde regelen de met het oog
op de bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen nodige voorschrif-
ten verbonden.

2. Zodanige voorschriften kunnen
de verplichting inhouden te voldoen aan
door overheidsorganen, die bij het voor-
schrift zijn aangewezen, gestelde nadere
eisen. 3ij het stellen van zodanige eis
wordt tevens hei tijdstip bepaald, waar-
op ten aanzien van die eis de verplich-
ting ingaat.

3. Artikel 20 is van overeenkomsti-
ge toepassing.

De in het eerste lid bedoelde regelen zijn
vastgesteld bij het in de aantekeningen onder
artikel 28 vermelde Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet {S:b. 1969, 404).

Art. 32. 1. Onverminderd het in
artikel 29 bepaalde kunnen bij algemene
maatregel van bestuur met het oog op
de bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen regelen worden ge-
steld betreffende radioactieve stoffen.

2. Hiertoe kunnen behoren:
o. regelen, welke voorwaarden in-

houden, v/aaraan degene, die bij de
maatregel aangewezen radioactieve stof-
fen bereidt, vervoert, voorhanden heeft
of toepast, dan wel zich daarvan ont-
doet, moet voldoen;
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b. regelen, betreffende de plaatsen,
waar, de wijze, waarop en de omstan-
digheden, waaronder bij de maatregel
aangewezen radioactieve stoffen mogen
worden bereid, vervoerd, voorhanden
gehouden of toegepast, en de wijze,
waarop en de omstandigheden, waar-
onder men zich van deze stoffen mag
ontdoen;

c. regelen, welke vooiwaarden in-
houden, waaraan vervoermiddelen,
waarmede bij de maatregel aangewezen
radioactieve stoffen worden vervoerd,
moeten voldoen;

d. regelen, welke de verplichting in-
houden tot aangifte van het bereiden,
vervoeren, voorhanden hebben, toepas-
sen en het zich ontdoen van bij de maat-
regel aangewezen radioactieve stoiïen;

3. Een algemene maatregel van be-
stuur, waarbij regelen als in het tweede
lid, onder a, b of c, bedoeld worden ge-
steld, kan tevens de verplichting inhou-
den te voldoen aan door overheidsorga-
nen, die bij de maatregel zijn aangewe-
zen, aan de betrokkene gestelde nade-
re eisen. Bij het stellen van zodanige
eis wordt tevens het tijdstip bepaald,
waarop ten aanzien van die eis de ver-
plichting ingaat.

4. Indien bij een algemene maatre-
gel van bestuur als in het eerste lid be-
doeld wordt afgeweken van bij of krach-
tens andere wetten gestelde regelen, Wij-
ven deze in zoverre buiten toepassing.

Internationale verbintenissen verhinderen
om, behoudens misschien onbelangrijke uit-
zonderingen, het gebruik van splijtstoffen ui:
het oog te verliezen door ze van het vergun-
ningste^el uit te zonderen. Ten aanzien van
radioactieve stoffen bestaan dergelijke ver-
plichtingen niet. Bovendien zijn zij niet alle
even gevaarlijk voor de mens. Er zal dus veel
meer dan ten aanzien van splijtstoffen reden
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zijn tot gradaties in de op te leggen beperkin-
gen; vsa geheel vrij laten af, via het opleggen
van beperkingen bij algemene maatregel van
bestuur tot aan het geven van voorschriften
bij een vergunning voor ieder afzonderlijk
geval. (M. v. T.)

— Dit artikei, dat vergelijkbaar is met arti-
kel 21, opent de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur regelen te stellen ter
bescherming van mensen, dieren, planten en
goederen. Anders dan laatstgenoemd artikel
spreekt het onderhavige artikel niet van het
buiten toepassing verklaren van het verbod
zonder vergunning te handelen. We! doelt ook
het onderhavige artikel op het stellen van
regels voor die gevallen, waarop het verbod —
in casu het verbod van artikei 28 (thans 29) —
niet van toepassing is. Aangezien dat verbod,
anders dan de verboden der artikelen 13 en 14
(thans 15j, slechts voor bij algemene maatregel
van bestuur aan te wijzen categorieën van ge-
vallen geldt, bestaat aan een buiten toepassing
verklaring hier geen behoefte. (M. v. T.)

— Regelen als bedoeld in dit artikel zijn
gesteld bij het in de aantekeningen onder
artikel 28 vermelde Radioactieve-sioffenbesluit
Kernenergiewet. In artikel 37 van dat besluit
worden overheidsorganen als bedoeld in het
derde lid aangewezen.

Zie voor wat betreft het overgangsrecht bij
de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en
III—XI der wet ook het in de aantekeningen
onder artikel 89 vermelde Besluit inwerking-
treding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514).

Art. 33. 1. Ieder, die zonder daar-
toe bevoegd te zijn radioactieve stof-
fen dan wel stoffen, waarvan hij redelij-
ker wijs moet vermoeden dat het radio-
actieve stoffen zijn, onder zich heeft of
krijgt, is verplicht daarvan terstond aan-
gifte te doen bij de burgemeester van de
gemeente, waar die goederen zich be-
vinden.

2. De burgemeester geeft van de ge-
dane aangifte, onverwijld kennis aan
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een der krachtens artikel 58, eerste lid,
aangewezen ambtenaren.

3. Ongeoorloofd aanwezig bevon-
den radioactieve storfen worden met de
voorwerpen, welke tot hun verpakking
of berging dienen of hebben gediend,
in bezit genomen door de krachtens ar-
tikel 58, eerste lid, aangewezen ambte-
naren.

4. De in bezit genomen goederen
worden overdragen aan een door Ons,
op voordracht van Onze Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
aan te wijzen instelling of persoon. De-
ze geeft van de overdracht kennis in de
Staatscourant en een of meer nieuws-
bladen.

5. De artikelen 23 en 24 zijn van
overeenkomstige toepassing.

Afdeling 2

Ioniserende stralen uitzendende
toestellen

Art. 34. 1. Bij algemene m-iatre-
gel van bestuur kunnen met het oog op
de bescherming van mensen, dieien,
planten en goederen regelen worden
gesteld betreffende ioniserende stralen
uitzendende toestellen.

2. Hiertoe kunnen behoren:
a. regelen, welke een verbod "inhou-

den bij de maatregel aangewezen toe-
stellen te gebruiken, voor zover naar
Ons oordeel het nut van het gebruik
daatvan niet opweegt tegen de nadelige
gevolgen voor de openbare gezondheid;

b. regelen, welke een verbod inhou-
den bij de maatregel aangewezen toe-
stellen te gebruiken zonder vergunning;

c. regelen, welke voorwaarden in-
houden, waaraan degene, die bij de
maatregel aangewezen toestellen ge-
bruikt, moet voldoen;

\



-jj.

Art. 34 36

d. regelen, welke voorwaarden in-
houden, waaraan bij de maatregel aan-
gewezen toestellen moeten voldoen;

e. regelen, betreffende de plaatsen,
waar, de wijze, waarop en de omstan-
digheden, waaronder bij de maatregel
aangewezen toestellen mogen worden
gebruikt;

ƒ. regelen, welke de verplichting in-
houden tot aangifte van het gebruik
van bij de maatregel aangewezen toe-
stellen.

3. In geval van toepassing van het
tweede lid, onder b, zijn de aitikelen 16
en 18, tweede lid, van overeenkomstige
toepassing.

4. Aan een vergunning als in het
tweede lid, onder b, bedoeld kunnen
voorschriften worden verbonden.

5. Zodanige voorschriften kunnen
voor zover bij de maatregel niet anders
is bepaald, de verplichting inhouden te
voldoen aan door overheidsorganen, die
bij het voorschrift zijn aangewezen, ge-
stelde nadere eisen. Bij het stellen van
zodanige eis wordt tevens het tijdstip
bepaald, waarop ten aanzien van die eis
de verplichting ingaat.

6. Artikel 20 is van overeenkomsti-
ge toepassing.

7. Een algemene maatregel van be-
stuur, waarbij regelen als in het tweede
lid, onder c, d of e, bedoeld worden ge-
steld, kan tevens de verplichting inhou-
den te voldoen aan door overheidsorga-
nen, die bij de maatregel zijn aangewe-
zen, aan de betrokkene gestelde nadere
eisen. Het vijfde lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.

8. Indien bij een algemene maatre-
gel van bestuur als in het eerste lid be-
doeld wordt afgeweken van bij of krach-
tens andere wetten gestelde regelen,
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blijven deze in zoverre buiten toepas-
sing.

Radioactieve en andc/e ioniserende straling
wordt gevaarlijk voor de gezondheid, indien
de mens binnen een bepaalde tijdsruimte aan
meer dan een bepaalde hoeveelheid straling
wordt onderworpen. Zelfs een kleine dosis kan,
gevoegd bij de in het betrokken tijdvak reeds
ondergane bestralingen, schadelijk of gevaarlijk
zijn. Nu door toepassing van kernsplijting en
toenemend gebruik van radioactieve stoffen in
de geneeskunst, de landbouw en de industrie
de mens veel meer kans loopt aan ioniserende
straling te worden blootgesteld dan vroeger
het geval was. is het nodig ook ten aanzien
van bestraling door middel van toestellen de
nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

Het is nog niet te voorzien, wat nodig zal
zijn in een concreet geval. Wel kan men ten
dele voorzien, welke soort maatregelen nodig
zou kunnen worden. Het ontworpen artikel
bepaalt daarom, dat de nodige regels bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur
zullen kunnen worden gesteld, en het geeft aan,
zonder dat de opsomming een limitatief ka-
rakter heeft, van welke aard de te nemen maat-
regelen zullen kunnen zijn. Deze lopen van het
geheel verbieden van het gebruik van bepaalde
toestellen, welker schadelijkheid door de com-
plementaire dosis ioniserende straling die zij
verschaffen, hun nut overtreft, tot een simpele
aangifteplicht. Ook een op grond van dit
artikel getroffen regeling kan voor iedereen
gelden, dus ook voor artsen. (M. v. T.)

De vervanging in onderdeel a, van „indien"
door „voor zover" maakt het mogelijk bij
het stellen van een verbod bepaalde catego-
rieën van gevallen daarvan uit te zonderen;
het zou nodig kunnen blijken het gebruik van
bepaalde toestellen in het algemeen te ver-
bieden, doch anderzijds onder bepaalde om-
standigheden toe te laten — zo b.v. wanneer
het onder medisch toezicht plaatsvindt.

(2e N. v. W.)
— Regelen als in dit artikel bedoeld zijn

gesteld bij het Toestellenbesluit Kernenergie-
wet van 10 sept. 1969, Stb. 406, met de Nota
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van Toslichting onder de bijlagen opgenomen.
Zie voor wat bstreft het overgangsrecht bij

de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en
in—XI der wet ook het in de aantekeningen
onder artikel 89 vermelde Besluit inwerking-
treding Kernenergiewet (Stb. 1969, 514).

Afdeling 3 '

Algemeen

Art. 35. 1. De voordracht tot vast-
stelling, wijziging of intrekking van een
algemene maatregel van bestuur als in
dit hoofdstuk bedoeld wordt Ons ge-
daan, indien het betreft:

a. een maatregel als in artikel 27 of
30 bedoeld: door Onze Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid;

b.x een maatregel als in artikel 28 be-
doeld: door Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

c.1 een maatregel als in artikel 29, 31,
32 of 34 bedoeld: door Onze Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid
in overeenstemming met Onze Minis-
ters wie het mede aangaat.

2. Ten aanzien van bij een algemene
maatregel van bestuur, vastgesteld
krachtens artikel 28, 29, 32 of 34, gere-
gelde onderwerpen kan Onze Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid
nadere regelen stellen.

3. Regelen, gesteld krachtens het
tweede lid of krachtens een algemene
maatregel van bestuur op grond van ar-
tikel 30, alsmede aanwijzingen, gedaan
krachtens een algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 27, wor-
den in de Staatscourant bekend ge-
maakt.

1 Zie wet van 8 mei 1974. Stb. 291.
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HOOFDSTUK V

MaatregeleD met betrekking tot werkzaamheden
of verblijf in ruimten

Art. 36. 1. Indien ten aanzien van
een inrichting als in artikel 15, onder b,
bedoeld of ten aanzien van een uitrus-
ting als in dat artikel, onder c, bedoeld,
welke ir. een vaartuig of ander vervoer-
middel is of wordt aangebracht, dan
wel ten aanzien van splijtstoffen, ertsen,
radioactieve stoffen of ioniserende stra-
len uitzendende toestellen in strijd met
het bij of krachtens deze wet bepaalde
is gehandeld, kunnen de krachtens arti-
kel 58, eerste lid, aangewezen ambtena-
ren, ingeval dit handelen naar hun oor-
deel ten gevolge heeft, dat personen
door he: verrichten van werkzaamheden
in bepaolde ruimten of door het verblijf
in die ruimten zich aan een aanmerke-
lijk gevaar blootstellen, de betrokkene
bevelen een ieder, dan wel personen,
behorende tot daarbij aangewezen cate-
gorieën, tï beletten werkzaamheden in
die ruimten te verrichten of aldaar te
verblijven. Gelijke bevoegdheid hebben
bedoelda ambtenaren, indien ten aan-
zien van lijken van personen in sirijd
met het krachtens artikel 45 bepaalde
is gehandeld.

2. De ambtenaar, die een beschik-
king krachtens het eerste lid heeft vast-
gesteld, kan — zo nodig met behulp van
de sterke arm — alle maatregelen tref-
fen, die hij ter verzekering van de uit-
voering van de beschikking nodig acht.

3. Een krachtens het eerste lid vast-
gestelde beschikking heeft een werkings-
duur van één week, tenzij vóór het ver-
strijken van die termijn door Onze be-
trokken Ministers anders is bepaald.

4. Een krachtens het derde lid vast-
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gestelde beschikking tot verlenging van
de in dat lid bedoelde werkingsduur
wordt aan de betrokkene bij aangeteken-
de brief toegezonden. Zij vermeldt de
gronden, waaropzij steunt.

— In paragraaf 9a van de Veiligheidswet
1934 wordt voorzien in ambtelijke bevoegd-
heden om, ingeval ten gevolge van niet-nale-
ving van het bij of krachtens die wet bepaalde
het werkzaam zijn of verblijven in bepaalde
ruimten voor personen ernstig gevaar oplevert,
het beëindigen van de werkzaamheden of het
verblijf in die ruimten te bevelen en het gegeven
bevel ten uitvoer te leggen.

Het lijkt gewenst in de onderhavige wet als
sluitstuk van de daarin neergelegde voor-
zieningen overeenkomstige bevoegdheden op
te nemen. Er zijn gevallen denkbaar, waarin
de Veiligheidswet niet van toepassing is, doch
wel op grond van de onderhavige wet voor-
schriften moeten worden gegeven, bij niet-
naleving waarvan de behoefte aan hantering
van vorenbedoelde bevoegdheden zal bestaan.

Het onderhavige artikel voorziet in die be-
hoefte. Zijn bepalingen zijn beknopter opgezet
dan die van paragraaf 9a van de Veiligheids-
wet. (2e N. v. W.)

HOOFDSTUK VI

Bescherming tegen stralingsgevaar

Art. 37. 1. Bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen regelen worden
gesteld betreffende het rneten van doses
ioniserende stralen en het bepalen van
radioactieve besmetting, zomede betref-
fende de registratie daarvan.

2. Hiertoe kunnen behoren:
a. regelen welke voor bij de maat-

regel aangewezen personen de ver-
plichting inhouden tot het bij zich dra-
gen van een middel ter controle van de
dosis ioniserende straien, waaraan zij
blootgesteld zijn geweest;
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b. regelen welke voor bij de maat-
regel aangewezen personen de ver-
plichting inhouden tot het houden van
een k-"art, waarop telkenmale wordt
aangetekend de dosis ioniserende stra-
len, waaraan de houder blootgesteld is
geweest;

c. regelen, welke voor degene, on-
der wiens verantwoordelijkheid de hou-
der van een kaart als onder b bedoeld
aan ioniserende stralen blootgesteld is
geweest, de verplichting inhouden tot
het aantekenen van de dosis daarvan
op deze kaart;

d. regelen, welke voor bij de maat-
regelen aangewezen personen de ver-
plichting inhouden tot het zich onder-
werpen aan een geneeskundig onder-
zoek in verband met stralingsgevaar;

e. regelen, welke de verplichting in-
houden apparaten, dienende tot het me-
ten van doses ioniserende stralen en tot
het bepalen van radioactieve besmet-
ting, te doen ijken.

— Artsen en röntgen-laborantcn hebben
duidelijke richtlijnen ontvangen, welke de Ge-
zondheidsraad in 1959 heeft opgesteld terzake
van stralenbeperking in de röntgen-diagnosiiek
en voorkoming van onnodige beschadiging van
het organisme door straling in de radio-
therapie. (M. v. A. 11)

De radioactiviteitsgehahen van bodem,
water en lucht, van gewassen, dierlijke orga-
nismen en voedingsmiddelen moeten onder
voortdurende controle staan van een stelsel
van metingen. Enerzijds moet de organisatie
van deze metingen betrokken zijn op kern-
energie-installaties en andere inrichtingen,
welke radioactieve afvalproduktcn kunnen
lozen in bodem, water en lucht, zodat zij via
de voedselketen de mens kunnen bereiken.
Anderzijds is een landelijk meetprogramma
nodig met het oog op de gevaren van fall out
en van over de grenzen komende radioactieve
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verontreinigingen. Om in geval van werkelijke
verhogingen ten opzichte van de radioactivi-
teitsgehaken, die van nature steeds voorkomen,
deze verhogingen op juiste wijze te kunnen
schatten, dient de bewakingsorganisatie steeds
te functioneren.'ook wanner niets bijzonders
aan de hand is. '

Het is niet de bedoeling, dat voor de uit-
voering van deze metingen een afzonderlijk
ambtelijk apparaat wordt geschapen. Be-
staande diensten en instelüngen, ressorterende
onder verschillende departementen, hebben
bierbij in het kader van hun normale werk-
zaamheden een taak. in samenwerking ook
met wetenschappelijke instituten. Wel zullen
zij bij de uitvoering van deze wet voor het
onderhavige doe! uitdrukkelijk worden aange-
wezen, terwijl voor de uitvoering van deze
taak regelen zullen v orden gesteld. Het zal
nodig zijn, tussen al vleze diensten en instel-
lingen een goed gecoördineerde samenwerking
te scheppen. Naar de r.-.ening van de onder-
tekenaars van de memorie van toelichting is
zulks mogelijk, ind/en aanvaard wordt, dat de
Minister, die ds veran'woordelijkhejd draagt
voor de bescherming van de volksgezondheid,
te dezen een coördinerende taak heeft, en dat
dan ook door hem de aanwijzing van de met de
metingen belaste ambtelijke organen geschiedt,
zij het uiteraard in overeenstemming met zijn
betrokken ambtgenoten. (M.b. II)

Ter bevordering van gecoördineerde samen-
werking hebben de Ministers van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, van Verkeer en
Waterstaat en van Landbouw en Visserij bij
beschikking van 1 aug. 1963, Dir. Volksgez.,
afd. K. en S. no. 75661, Stcrt. 164, de Coördi-
natie-Commissie Radicactiviteitsmetingen in-
gesteld. Deze CCRA houdt zich onder meer
bezig met de opstelling en het bijhouden van
een landelijk meetprogramma. De taakstelling
van deze commissie is bij gezamenlijke be-
schikking van de minisie's van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, van Verkeer en Water-
staat, van Landbouw en Visserij en van Sociale
Zaken van 1 november 1974, no. 134799,
Stcrt. '75, no. 6 gewijzigd. De taakstelling is
uitgebreid in die zin, dat naast de gecoördi-
neerde samenwerking ten aanzien van radio-
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activiteitsmetingen ook een dergelijke samen-
werking is opgedragen t.a.v. de meting van be-
paalde xenobiotische stoffen. Als gevolg hier-
van is de naam van de commissie gewijzigd in
coördinatiecommissie voor de metingen van
radioactiviteit en xenobiolische stoffen
(C.C.R.X.).

Art. 38. 1. Indien naar het oor-
deel van Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid bodem,
water of lucht zodanig met radioactieve
stoffen is of dreigt te worden besmet,
dat voor de openbare gezondheid aan-
merkelijk gevaar is te duchten, kan hij
degene, die een inrichting als in artikel
15, onder b, bedoeld in werking heeft
dan wel een vaartuig of ander vervoer-
middel, waarin een uitrusting als in dat
artikel, onder c, bedoeld aangebracht
is, binnen Nederlands grondgebied doet
verblijven, bevelen de inrichting te slui-
ten, onderscheidenlijk de uitrusting
buiten werking te houden of het ver-
blijf van het vervoermiddel binnen Ne-
derlands grondgebied te beëindigen.

2. De burgemeester van een ge-
meente, waar zich een inrichting of een
vervoermiddel bevindt, waarop naar
zijn oordeel het eerste lid moet worden
toegepast, kan een daartoe strekkend
verzoek richten tot Onze genoemde
Minister. Deze beslist op dit verzoek zo
spoedig mogelijk.

3. Onze genoemde Minister stelt een
beschikking krachtens het eerste of het
tweede lid vast in overeenstemming met
Onze Ministers, wie het mede aangaat,
behoudens in geval de vereiste spoed dit
aaar zijn oordeel niet gedoogt.

4. De inhoud van een krachtens het
eerste lid vastgestelde beschikking wordt
onverwijld aan de betrokkene, alsmede
aan de burgemeester van de gemeente,
waar zich de inrichting of het vervoer
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middel bevindt, medegedeeld. De be-
schikking wordt aan de betrokkene bij
aangetekende brief, alsmede aan de
burgemeester, toegezonden. Zij ver-
meldt de gronden, waarop zij steunt.

5. Een krachtens het tweede lid vast-
gestelde beschikking wordt aan de bur-
gemeester, die het verzoek heeft gedaan,
bij aangetekende brief toegezonden. In
geval van afwijzing van het verzoek ver-
meldt zij de gronden, waarop zij steunt.

6. Onze Ministers, wie het aangaat,
kunnen — zo nodig met behulp van de
sterke arm — alle maatregelen treffen,
die zij ter verzekering van de uitvoering
van een krachtens het eerste lid vastge-
stelde beschikking nodig achten.

— Artikel 25 (thans 36) opent, zoals reeds
werd vermeld, de mogelijkheid een inrichting,
waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt
dan wel splijtstoffen worden opgeslagen of
kunnen worden vervaardigd, bewerkt of ver-
werkt, te doen sluiten of het verblijf van een
vaartuig of ander vervoermiddel met kern-
voortstuwing binnen Nederlands grondgebied
te doen beëindigen, wanneer de bij of krachtens
deze wet gegeven voorschriften zijn overtreden.
De ondergetekenden zijn van oordeel, dat
hiermede niet kan worden volstaan. Ten aan-
zien van deze inrichtingen ligt het stadium van
experimenteren nog niet achter ons. Er moet
daarom rekening worden gehouden, dat —
ook al wordt geheel overeenkomstig de ver-
gunning en ds daaraan verbonden voorschrif-
ten, dan wel de te dezen gestelde algemene
regels gewerkt — toch ernstig gevaar voor een
zo grote radioactieve besmetting van bodem,
water of lucht kan ontstaan, dat hierdoor
schade dreigt te worden berokkend aan de
openbare gezondheid. Voorgesteld wordt aan
de Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid de bevoegdheid toe te kennen in zo-
danig geval sluiting van de inrichting te bevelen
of het verblijf binnen Nederlands grondgebied
van een door kernenergie voortbewogen ver-
voermiddel te doen beëindigen.

45 Art. 39
Het spreekt vanzelf, dat eerstbedoelde be-

voegdheid ook moet bestaan, wanneer de ge-
vaarlijke besmetting reeds heeft plaats ge-
vonden. (M. v. T.)

Art. 39. 1. Indien naar het oor-
deel van Onze Minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid gevaar als in
artikel 38, eerste lid, bedoeld te duchten
is, treft hij met inachtneming van de
dienaangaande bij algemene maatregel
van bestuur gestelde regelen — zo no-
dig tnet behulp van de sterke arm — aile
maatregelen, die hij met het oog op de
openbare gezondheid door de om-
standigheden geboden acht. Artikel 38,
derde lid, is ten aanzien van het treffen
van zodanige maatregelen van overeen-
komstige toepassing.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde
maatregelen kunnen behoren:

a. het beletten, dat daarbij ingestel-
de gevarenzones zonder toestemming
van Onze genoemde Minister worden
verlaten of betreden, dan wel dat dienen,
planten of goederen zonder zodanige
toestemming daarbuiten of daarbinnen
worden gebracht;

b. het onderwerpen van personen
aan een geneeskundig onderzoek in ver-
band met stralingsgevaar, dan wei aan
ontsmetting, afzondering of evacuatie;

c. het onderwerpen van dieren aan
een veeartsenijkundig onderzoek, dan
wel van dieren, planten of goederen aan
reiniging, ontsmetting, afzondering of
overbrenging naar elders;

d. het in beslag nemen en vernieti-
gen van dieren, planten of goederen.

3. Onze genoemde Minister geeft
van de maatregelen, die door hem krach-
tens het eerste lid worden getroffen,
onverwijld kennis aan de burgemeester
der betrokken gemeente.
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A. Het eerste lid laat onverlet de aan

organen krachtens andere wetten in
buitengewone omstandigheden toeko-
mende bevoegdheden tot het treffen van
soortgelijke maatregelen als in dat lid
bedoeld.

— Het spreekt vanzelf, dat een limitatieve
opsomming der mogelijke maatregelen niet
kan worden gegeven. Daarvoor verschillen
de gevallen te zeer. Veel moet hier aan het
beleid van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid worden overgelaten, die
voor de genomen maatregelen verantwoor-
delijk is. Zo mogelijk zal hij ook hier moe-
ten handelen in overeenstemming met de mi-
nisters, wie het mede aangaat. Natuurlijk is
het wenselijk om, indien dit enigszins mo-
gelijk is, de omvang en de aard van de in
aanmerking komende maatregelen tevoren te
preciseren. Het eerste lid opent daartoe de
mogelijkheid dooi te bepalen, dat bij alge-
mene maatregel van bestuur gestelde regelen
moeten worden in acht genomen. (M. v. T.)

Art. 40. 1. Indien naar het oor-
deel van Onze Minister van Landbouw
en Visserij bodem, water of lucht zoda-
nig met radioactieve stoffen is of dreigt
te worden besmet, dat aanmerkelijk
gevaar is te duchten voor de gezondheid
van dieren of pianten, dan wel voor de
deugdelijkheid van voortbrengselen van
de landbouw, treft hij met inachtneming
van de dienaangaande bij algemene
maatregel van bestuur gestelde regeien
— zo nodig met behulp van de sterke
arm — alle maatregelen, die hij met het
oog op de bescherming van deze belan-
gen door de omstandigheden geboden
acht. Artikel 38, derde lid, is ten aan-
zien van het treffen van zodanige maat-
regelen van overeenkomstige toepas-
sing.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde
maatregelen kunnen behoren:
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a. het beletten, dat dieren, planten
of voortbrengselen van de landbouw
zonder toestemming van Onze genoem-
de Minister buiten of binnen daarbij in-
gestelde gevarenzones worden gebracht:

b. het onderwerpen van dieren aan
een veeartsenijkundig onderzoek, dan
wel van dieren, planten of voortbreng-
selen van de landbouw aan reiniging,
ontsmetting, afzondering of overbren-
ging naar elders;

c. het in beslag nemen en vernieti-
gen van dieren, planten of voortbreng-
selen van de landbouw.

3. Onze genoemde Minister geeft
van de maatregelen, die door hem
krachtens het eerste lid worden getrof-
fen, onverwijld kennis aan de burge-
meester van de betrokken geneente.

4. Het eerste lid laat onverlet de aan
Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid ingevolge de artikelen
39 en 42, aan burgemeesters ingevolge
artikel 44, alsmede aan organen krach-
tens andere wetten in buitengewone om-
standigheden toekomende bevoegdhe-
den tot het treffen van soortgelijke
maatregelen als in dat lid bedeeld.

Ait. 41. 1. Indien naar het oor-
deel van Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat oppervlaktewater zodanig
met radioactieve stoffen is óf dreigt te
worden besmet, dat aanmerkelijk ge-
vaar is te duchten voor de belangen be-
treffende de waterhuishouding, treft hij
met inachtneming van de dienaangaan-
de bij algemene maatregel van bestuur
gestelde regelen — zo nodig met behulp
van de sterke arm — aüe maatiegelen,
die hij met het oog op de bescherming
van deze belangen door de omstandig-
heden geboden acht. Artikel 38, derde
lid, is ten aanzien van het treffen van
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zodanige maatregelen van overeen-
komstige toepassing.

2. Artikel 40, derde en vierde lid,
is van overeenkomstige toepassing.

Art. 42. Indien naar het oordeel
van Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid personen of dieren
ten gevolge van contact me? of beïnvloe-
ding anderszins door splijtstoffen, ert-
sen, radioactieve stoffen of ioniserende
stralen uitzendende toestellen zodanig
zijn bestraald of besmet, dat aanmerke-
lijk gevaar voor hun naaste omgeving
te duchten is, is artikel 39 van overeen-
komstige toepassing.

Art. 43. Indien naar het oordeel
van Onze Minister van Landbouw en
Visserij dieren ten gevolge van contact
met of beïnvloeding anderszins door
splijtstoffen, ertsen, radioactieve stof-
fen of ioniserende stralen uitzendende
toestellen, zodanig zijn bestraald of be-
smet, dat aanmerkelijk gevaar voor dic-
rea in hun naaste omgeving is te dach-
ten, is artikel 40 van overeenkomstige
toepassing.

Art. 44. 1. Indien naar het oor-
deel van de burgemeester van een ge-
meente binnsn die gemeente omstandig-
heden aanwezig zijn, die aanleiding ge-
ven tot toepassing van artikel 39 of 42,
kan hij — zo nodig met behulp van de
sterke arm — bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen maatregelen,
als in die artikelen bedoeld, met inacht-
neming van daarbij gestelde regelen tref-
fen, voor zover hij deze met het oog op
de openbare gezondheid, onderschei-
denlijk ter bescherming van de naaste
omgeving, onverwijld geboden acht.

2. Alvorens maatregelen als in het
eerste lid bedoeld te treffen hoort de
burgemeester bij algemene maatregel
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van bestuur aan te wijzen deskundigen.
3. Van de maatregelen, die door

hem krachtens het eerste lid worden ge-
troffen, geeft de burgemeester onver-
wijld kennis aan Onze Minister van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid. De
burgemeester beëindigt een maatregel,
zodra Onze genoemde Minister ktach-
tens artikel 39, onderscheidenlijk 42,
een overeenkomstige maatregel treft
of heeft medegedeeld, dat de maatregel
dient te worden beëindigd.

4. Artikel 39, vierde lid, is van over-
eenkomstige toepassing. •

— Teneinde de burgemeester de nodige
deskundige bijstand te verlenen om zowe!
de noodzaak tot het treffen van deze bijzon-
dere maatregelen als hun aard en omvang
te kunnen beoordelen, is voorgeschreven dat
hij te voren daartoe aan te wijzen deskundigen
moet horen. Hierbij wordt in het bijzondïr
gedacht aan de organen van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid.

Volgens de redactie van de artikeien 36 tn
37 in het oorspronkelijk wetsontwerp kunnen
de in artikel 37 bedoelde maatregelen aiïeen
worden genomen, indien het in artikel 36 om-
schreven ernstige gevaar dreigt. Het is echter
gewenst dat de burgemeester ook in gevallen
van minder ernstig gevaar maatregelen zai
kunnan nemen, daar een op zich zelf niet
ernstig gevaar tot ernstig gevaar zou kunnen
uitgroeien, indien er niets tegen ondernomen
zou worden. De ondergetekenden sieüen daar-
om voor de woorden „ernstig gevaar" te ver-
vangen door ,,aanmerkelijk gevaar". Dit be-
tekent uiteraard ook enige verruiming van de
bevoeguheden van de minister, doch de onder-
getekenden achten dit geen bezwaar, daar de
te treffen maatregelen dienovereenkomstig ook
van minder ingrijpende aard zullen zijn. Ter
vermijding van. misverstand moge er nog op
worden gewezen, dat de sluiting van een in-
richting niet tot de bevoegdheid van de burge-
meester behoort. Deze sluiting blijft dus voor-
behouden aan de Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, die tot een zo verstrek-

-7(7 \
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kende maatregel vanzelfsprekend slechts in
uiterste noodzaak zal overgaan, te weten in-
dien voorkoming of beperking van het gevaar
niet op andere wijze bereikt zal kunnen wor-
den. Vandaar dat voor deze maatregel over-
eenstemming met de Ministers, wie het mede
aangaat, dus ook nu-t de Ministers, die be-
lang hebben bij inwerkinghouding van de
inrichting, is voorgeschreven, tenzij de ver-
eiste speed zulks niet zou toelaten.

Voor wat betreft de situatie inzake de
brandbestrijding in verband met het gevaar
van radioactieve besmetting voordat de Kern-
energiewet in werking zal treden, zijn de
ondergetekenden van mening, dat de ge-
meentelijke overheid haar taak op dit stuk
naar eigen inzicht zal dienen uit te voeren,
zij het* dat zij het gewenst achten, dat de
centrale overheid haar bekend maakt met de
specifieke gevaren van ioniserende straling.
Op deze grondslag is overleg tot stand ge-
komen tussen de Ministeries van Binnen-
landse Zaken tn van de derde ondergetekende.

(De Minister van Binnenlandse Zaken heeft
zich tot de gemeentebesturen gericht bij circu-
laire van 14 maart 1962. no. EB 62/386, Dir.
O. O. en V., nader uitgewerkt bij circulaire van
30 september 3965, no. EB 65/1609, Dir. O. O.
enV. afd. B.W. Verwijzingen in deze circu-
laires naar het thans ingetrokken Radioactieve-
stoffenbesluit (Warenwet), o.a. inzake aan-
duidingen op vervoermiddelen, zijn door de
uitvoeringsbesluiten op grond van deze wet
achterhaald).

Het ligt in het voornemen bij de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel
386, als voorgesteld bij de Nota van wijzi-
gingen (thans 44) een zodanige regeling te
geven, dat in de toekomst voor het stellen
van regelen, zoals in de evengenoemde circu-
laire aanbevolen, geen plaats meer is. De
thans reeds omtrent dit ondcivvcrp in de
plaatselijke politieverordeningen vervatte be-
palingen zullen, zodra deze algemene maat-
regel van bestuur in werking is getreden,
ingevolge artikel 193 van de Gemeentewet
van rechtswege ophouden te bestaan.

(M. v. A. II)

Art. 45. 1. Bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen regelen worden
gesteld betreffende lijken van personen,
die voor of na het overlijden, ten gevol-
ge van contact met of beïnvloeding
anderszins door splijtstoffen, ertsen,
radioactieve stoffen of ioniserende stra-
len uitzendende toestellen, zodanig zijn
bestraald of besmet, dat gevaar voor de
openbare gezondheid te duchten is.

2. Hiertoe kunnen behoren:
a. regelen betreffende de tijd en de

wijze van bewaren, het behandelen en
het vervoeren van een lijk alvorens tot
fcegraving of verbranding overeenkom-
stig de Wet op de lijkbezorging (Stb.
1955, 390) kan worden overgegaan;

b. regelen, welke de aanwijzing in-
houden van een plaats van begraving of
verbranding, en regelen betreffende de
wijze van begraving of verbranding al-
daar;

c. regelen, welke een verbod van of
een gebod tot verbranding inhouden.

3. Indien bij een algemene maatre-
gel van bestuur als in het eerste lid be-
doeld wordt afgeweken van bii of
krachtens de Wet op de lijkbezorging
gestelde regelen, blijven deze in zoverre
buiten toepassing.

Art. 46. 1. Bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen regelen worden
gesteld betreffende stoffen en voorwer-
pen, welke ten gevolge van contact met
of beïnvloeding anderszins door splijt-
stoffen, ertsen, radioactieve stoffen of
ioniserende stralen uitzendende toe-
stellen zodanig zijn bestraald of be-
smet, dat gevaar voor de openbare ge-
zondheid te duchten is.

2. Hiertoe kunnen behoren regelen
betreffende het ontsmetten en onbruik-
baar maken van de in het eerste lid be-

\
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doelde stoffen en voorwerpen.

Art. 47. 1. Ieder, die weet of rede-
lijkerwijs moet vermoeden, dat gevaar
voor de openbare gezondheid te duch-
ten is ten gevolge van ioniserende stra-
len, is verplicht daarvan terstond aan-
gifte te doen bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij zich bevindt.

2. De burgemeester geeft van de ge-
dane aangifte onverwijld kennis aan
Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid of aan een door deze
aangewezen instelling of persoon.

Art. 48. Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, van Land-
bouw en Visserij of van Verkeer en Wa-
terstaat kan aan personen, voor wie uit
de toepassing van onderscheidenlijk ar-
tikel 39,42,44,45 of 46, artikel 40 of 43,
en artikel 41 schade is ontstaan, met in-
achtneming van de dienaangaande bij
algemene maatregel van bestuur gestel-
de regelen een tegemoetkoming ten las-
te van de staat toekennen, indien niet
uit anderen hoofde in een redelijke te-
gemoetkoming te dier zake is voorzien.

Het ligt niet in de bedoeling, dat een tege-
moetkoming krachtens deze wet wordt ge-
geven in gevallen, waarvoor een andere wet-
telijke regeling in een uitkering voorziet of
waarin de schade door verzekering reeds in
redelijke mate is gedekt.

Do opzet van de bepaling brengt overigens
niet mee, dat, indien eenmaal van de daarin
neergelegde bevoegdheid wordt gebruik ge-
maakt aan allen, trie niet reeds uit anderen
hoofde aanspraak op een redeiijke tegemoet-
koming hebben, een tegemoetkoming krach-
tens deze wet moet worden toegekend. De
woordkeus maakt het alleszins mogelijk tussen
verschillende categorieën van gevallen te
onderscheiden, daarbij rekening houdende met
alle omstandigheden, die het geven van een te-
gemoetkoming al dan niet billijken. (M. v. T.)
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Art. 49. 1. De voordracht tot vast-
stelling, wijziging of intrekking van een
algemene maatregel van bestuur als in
dit hoofdstuk bedoeld wordt Ons ge-
daan, indien het betreft:

a.' een maatregel als in artikel 37 be-
doeld: door Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

b. een maatregel ais in artikel 39,
42, 44 of 45 bedoeld: door Onze Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid, in overeenstemming met Onze
Ministers, wie het mede aangaat;

c. een maatregel als in artikel 40 of
43 bedoeld: door Onze Minister van
Landbouw en Visserij, in overeenstem-
ming met Onze Ministers, wie het mede
aangaat;

d. een maatregel als in artikel 41 be-
doeld: door Onze Minister var» Verkeer
en Waterstaat, in overeenstemming met
Onze Ministers, wie het mede aangaat;

e. een maatregel als in artikel 46 be-
doeld: door Onze Minister van So:ialc
Zaken en Volksgezondheid.

ƒ. een maatregel als in artikel 48 be-
doe!. : door Onze Ministers van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, van Land-
bouw en Visserij en van Verkeer en Wa-
terstaat, in overeenstemming met Onze
Ministers, wie het mede aangaat.

2. Ten aanzien van bij een algemene
maatregel van bestuur, vastgesteld
krachtens artikel 37,45 of 46, geregelde
onderwerpen kan Onze Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid na-
dere regelen stellen.

3. Regelen, gesteld krachtens iiet
tweede lid, worden in de Staatscourant
bekend gemaakt.

i Zis wet van 8 mei 1974, Stb. 291.
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HOOFDSTUK VII

Beroep

Art. SO. 1. Tegen een krachtens
artikel 18, 20, 25, eerste of tweede lid,
30, eerste lid, 31, derde lid, 38, eerste of
tweede lid, of 48 vastgestelde beschik-
king en tegen een beschikking als in arti-
kel 36, vierde lid, bedoeld kan degene,
die door de beschikking rechtstreeks in
zijn belang getroffen is, bij Ons voor-
ziening vragen.

2. Het vragen van voorziening heeft
geen schorsende kracht, tenzij in de be-
schikking anders is bepaald.

Art. 51 . Weigering een beschikking
vast te stellen wordt voor de toepassing
van artikel 50 met een beschikking ge-
lijkgesteld. Vaststelling van een beschik-
king wordt geacht te zijn geweigerd,
wanneer de beschikking niet binnen re-
delijke tij a is vastgesteld.

Art. 52. 1. De voorziening wordt
gevraagd binnen dei tig dagen na de
dag, waarop de beschikking is verzon-
den of waarop ingevolge artikel 51 vast-
stelling van een beschikking wordt ge-
acht te zijn geweigerd.

2. Wanneer de voorziening niet tij-
dig is gevraagd, blijft niet-ontvankelijk-
verklaring op grond daarvan achter-
wege, indien de betrokkene aantoont,
dat hij de voorziening zo spoedig heeft
gevraagd als redelijkerwijs kon worden
verlangd.

3. Bij het verzoek, dat met redenen
moet zijn omkleed, wordt een gewaar-
merkt afschrift van de vastgestelde be-
schikking overgelegd.

Art. 53. Het verzoek, waarbij de
voorziening wordt gevraagd, woidt in
tweevoud ingediend bij Onze Minister,
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die de beschikking heaft vastgesteld of
die ingevolge artikel 51 wordt geacht
vaststelling van een beschikking te heb-
ben geweigerd.

Art. 54. Ten aanzien van en door
Ons krachtens artikel 75 genomen be-
sluit, een ontheffing betreffende, zijn de
artikelen 50—53 van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande, dat het
in artikel 53 bedoelde verzoeK woidt in-
gediend bij Onze Minister, die de voor-
dracht tot dat besluit heeft gedaan.

Art. SS. l. Wij beslissen op het
verzoek, de Raad van State, Afdeling
voor de Geschillen van Bestuur, ge-
hoord op voordracht van Onze betrok-
ken Minister, gedaan in overeenstem-
ming met Onze Ministers, wie het mede.
aangaat.

2. Om gewichtige in het proces-ver-
baal van de zitting te vermelden redenen
kan de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur besluiten, dat de behandeling
van de zaak geheel of gedeeltelijk zal
plaats vinden in een vergadering met
gesloten deuren, zo nodig, al dan niet
op verzoek van On2e Minister, buiten
tegenwoordigheid van belanghebben-
den.

Art. 56. 1. Tegen een beschikking
waarbij een nadere eis als in artikel 19,
vierde lid, of 31, tweede lid, bedoeld
wordt gesteld, kan degene, die door de
beschikking rechtstieeks in zijn belang
is getroffen, voorziening vragen bij On-
ze Minister, die de vergunning heeft ver-
leend.

2. Het vragen van voorziening heeft
schorsende kracht, tenzij in de beschik-
king anders is bepaald.

3. De artikelen 51 en 52 zijn van
overeenkomstige toepassing.
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4. Bij algemene maatregel van be-
stuur worden andere regelen gesteld be-
treffende de wijze, waarop de voorzie-
ning wordt gevraagd, en de rechtsgang
terzake.

De nieuwe leden 2 en 3 bevatten ten aanzien
van de schorsende kracht van het beroep een
wijziging, ertoe strekkende de schorsende
kracht van het beroep tot regel te verheffen,
behoudens de mogelijkheid van afwijking bij
de betrokken beschikking zelf. Deze wijziging
houdt rekening met de gevallen, waarin bij het
stellen van eisen gelijktijdig krachtens de
onderhavige wet en krachtens de Veiligheids-
wet 1934 wordt opgetreden. In het stelsel van
de jn laatstgenoemde wet vervatte beroepsrege-
ling blijft de werking van de eis hangende het
beroep steeds opgeschort. (2e N. v. W.)

— Nadere regelen ingevolge het vierde lid
zijn gesteld bij het onder de bijlagen opge-
nomen Beroepsbesluit Kernenergiewet van 13
okt. 1969, Slb. 473.

Art. 57. 1. Bij een algemene maat-
regel van bestuur krachtens deze wei
kan worden bepaald, dat in daarbij aan-
gewezen gevallen degene, die door een
krachtens die maatregel vastgestelde
beschikking, waarvan de bepalingen
geen algemeen verbindende regelen zijn,
rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
daartegen voorziening kan vragen. Bij
toepassing van de vorige volzin stelt de
maatregel tevens regelen betreffende de
wijze, waarop de voorziening wordt ge-
vraagd, en de rechtsgang ter zake.

2. Aan het eerste lid wordt in ieder
geval toepassing gegeven:

a. bij een algemene maatregel van
bestuur van de in artikel 34, tweede lid,
onder b, of 67, tweede lid, onder a, be-
doelde strekking: ten aanzien van de
beschikkingen, de in die bepalingen be-
doelde vergunningen betreffende, en de
beschikkingen, waarbij nadere eisen als
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in artikel 67, vijfde lid, bedoeld worden
gesteld;

b. bij een algemene maatregel van
bestuur van de in artikel 32, derde lid,
of 34, zevende lid, bedoelde strekking,
ten aanzien van de beschikkingen, waar-
bij nadere eisen als in die bepalingen be-
doeld worden gesteld.

Zie, naar aanleiding van het tweede lid onder
a, § V van het in de aantekeningen onder
artikel 34 vermeide Toestellenbesluit Kern-
energiewet {Stb. 1969,406), en naar aanleiding
van het tweede lid onder b ook § IV van het
in de aantekeningen onder artikel 28 vermelde
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet
(Stb. 1969, 404).

HOOFDSTUK VIII

Ambtelijke bevoegdheden

Art. 58. 1. Onze Ministers, wie
het aanga?.4, wijzen ambtenaren aan, be-
last met het toezicht op de naleving van
het bij en krachtens deze wet bepaalde
en bevolene.

2. Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid wijst, in overeen-
stemming met Onze Ministers wie het
mede aangaat, ambtenaren aan, belast
met het meten van doses ioniserende
stralen en het bepalen van radioactieve
besmetting, zomede met de in artikel 37
bedoelde registratie daarvan.

3. Onze betrokken Ministers steilen
regelen betreffende de taakvervulling
van de krachtens het eerste en het twee-
de lid aangewezen ambtenaren.

4. Met de uitoefening van de in het
eerste en het tweede lid bedoelde taken
zijn mede belast de door burgemeester
en wethouders der gemeenten, waarin
ingevolge aanwijzing krachtens artikel
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2, derde lid, van de Warenwet (Stb.
1935, 793) een keuringsdienst is geves-
tigd, en door gedeputeerde staten der
piovincies, waarin een krachtens artikel
33 van die wet erkende provinciale keu-
ringsdienst bestaat, aan te wijzen amb-
tenaren var1 de betrokken keurings-
diensten. Inzake de taakvervulling van
deze ambtenaren worden bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur
regelen gesteld.

5. De gemeenten, weike binnen het
gebied van een keuringsdienst liggen,
dragen tezamen de helft der kosten,
verbonden aan de vervulling van de
krachtens het vierde lid aan ambtenaren
van die dienst opgedragen taak. De
staat draagt de andere helft. Bij algeme-
ne maatregel van bestuur worden rege-
len gesteld omtrent de berekening van
de kosten, de verdeling van de door de
gemeenten te dragen kosten over de af-
zonderlijke gemeenten en de betaling
vas de kosten door de gemeenten en de
staat.

6. Een krachtens het eerste, het
tweede of het vierde lid vastgestelde be-
schikking tot aanwijzing van ambtena-
ren wordt in de Staatscourant bekend
gemaakt.

7. De voordracht tot vaststelling,
wijziging of intiekking van een algeme-
ne maatregel van bestuur als in dit arti-
kel bedoeld wordt Ons gedaan door
Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, in overeenstemming
met Onze Ministers, wie het mede aan-
gaat.

Bij de gemeenschappelijke Beschikking toe-
acht naleving Kernenergiewet van 24 nov.
1969, Stcrt. 239, met de Nota van Toelichting
onder de bijlagen opgenomen, heeft de in het
eerste lid bedoelde aanwijzing van ambtenaren
plaats gehad en zijn regelen gesteld betreffende

hun taakvervulling. Verschillende betrokken
bewindslieden hebben nadere aanwijzing van
toezichthoudende ambtenaren gedaan:

— de Minister van Verkeer en Waterstaat
bij beschikking van 12 dec. 1969, Stcrt. 244,

— de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid bij beschikking van 18 dec.
1969, Stcrt. 253.

— de Minister van Financiën bij beschik-
king van 29 december 1969, Stcrt. 252.

Deze beschikkingen zijn onder de blijlagen
opgenomen.

— De ondergetekenden kunnen zich aan-
sluiten bij de visie dat het, in het bijzonder
gelet eo ti ^ï-'aring en de deskundigheid ter-
zake ^ an de keuringsdiensten van waren, aan-
beveling verdient het apparaat van deze
diensten, ingevolge de Warenwet met de
keuring van waren in het algemeen belast,
mede dienstbaar te maken bij de uitvoering
van de Kernenergiewet. Zij achten het zin-
vol, van de technische apparatuur en de ter-
zake bij de uitvoering van het Radioactieve
Stoffenbesluit (Warenwet) verkregen gespe-
cialiseerde kennis van de keuringsambtena-
ren gebruik te maken enerzijds bij de con-
trole op de naleving van de Kernenergiewet,
voor zover bij of krachtens deze wet voor-
schriften worden gegeven (onder andere dus
ten aanzien van de toepassing van radio-
actieve stoffen alsmede de registratie daarvan),
anderzijds voor het verrichten van metingen
en het verlenen van bijstand bij de uitvoering
van het bepaalde in hoofdstuk V (thans VI)
van de wet.

Bij de realisering van een en ander komt men
evenwel voor bestuursrechtelijke problemen te
staan: de ambtenaren van de keuringsdiensten
van waren zijn gemeenteambtenaren en hebben
een status op grond van de Warenwet. Uit
hoofde van dit laatste zijn zij thans belast met
de uitvoering van het Radioactieve-Stoffen-
besluit (Warenwet): zodra evenwel het Radio-
actievc-Stoffenbesluit zal zijn geïncorporeerd
in de uitvoeringsmaatregelen van de Kern-
energiewet, zal in zoverre de band met de
Warenwet zijn verbroken, waarmede de grond-
slag voor de taak van de keuringsdiensten van
waren bij de uitvoering van het besluit zai
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zyn opgeheven. Zonder nadere voorzieningen
zou voor de diensten op het onderhavige ter-
rein slechts een taak overblijven ten aanzien
van het voorkomen van radioactieve stoffen in
waren in de zin van de Warenwet.

Bestudeerd v/ordt de vraag, hoe, zoveel
mogelijk met handhaving van het gemeen-
telijk karakter dezer diensten, in het kader
van de onderhavige wet een voorziening kan
worden geschapen, waardoor niettemin aan
deze diensten een buiten de Warenwet liggende
taak kan worden opgedragen. (M. v. A. Ii)

By tweede N. v. W. is het artikel metj be-
palingen inzake ambtenaren van de keurings-
diensten aangevuld, toegelicht als volgt:

Het stemt tot voldoening, dat inmiddels
een oplossing gevonden is voor het aldaar
genoemde vraagstuk hoe, met handhaving van
het gemeentelijk karakter dezer diensten, in de
onderhavige wet een voorziening kan worden
getroffen, waardoor aan deze diensten een
buiten de Warenwet liggende taak kan worden
opgedragen.

Bij het Besluit taakvervulling ambtenaren
keuringsdiensten Kernenergiewet van 22 okt.
1969, Stb. 474, met de Nota van Toelichting
onder de bijlagen opgenomen, zijn regelen ge-
steld als bedoeld in het vierde lid, laatste volzin.

Regelen als bedoeld in het vijfde lid zijn ge-
geven bij het in de aantekeningen onder artikel
27 vermelde Besluit registratie radioactieve
stoffen en kosten Keuringsdiensten Kern-
energiewet (Stb. 1969, 472).

— Bij het aanwijzen van ambtenaren door
de Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid krachtens het tweede lid zal rekening
dienen te worden gehouden enerzijds met het
feit, dat bij het meetprogramma ter bescher-
ming van de mens, waarvan de zorg primair
bij genoemde minister berust, ook de mede-
werking van ambtenaren, ressorterende onder
andere ministers, noodzakelijk is, en ander-
zijds met het feit, dat het meetprogramma ook
belangen, toevertrouwd aan de zorg van andere
ministers dan de Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, moet kunnen dienen. De
aanvulling van het tweede lid is daarop afge-
stemd. De Minister van Sociale Zaken en
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Volksgezondheid heeft ten aanzien van het
meetprogramma en de uitvoering daarvan een
coördinerende functie. (2e N. v. W.) Zie ook
de aantekeningen onder artikel 37.

Art. 59. De krachtens artikel 58
aangev/ezen ambtenaren zijn bevoegd
inzage te verlangen van alle bescheiden
en daarvan afschrift te nemen, een en
ander voor zover dit naar hun redelijk
oordeel voor de vervulling van hun taak
nodig is. Te dien einde kunnen zij be-
scheiden gedurende ten hoogste vijf da-
gen onder zich houden.

Art. 60. De krachtens artikel 58
aangewezen ambtenaren zijn bevoegd
alle plaatsen te betreden, voor zover dit
naar hun redelijk oordeel voor de ver-
vulling van hun taak nodig is. Zo nodig
verschaffen zij zich toegang met be-
hulp van de sterke arm.

Art. 61. 1. In woningen treden de
krachtens artikel 58 aangewezen amb-
tenaren tegen de wil van de bewoner
niet binnen dan in tegenwoordigheid
van de burgemeester of van een com-
missaris van politie, dan wel voorzien
van een algemene schriftelijke last van
Onze Minister, wie het rechtstreeks aan-
gaat, en Onze Minister van Justitie te-
zamen, of van een bijzondere schrifte-
lijke last van één hunner.

2. Van het binnentreden maken zij
binnen tweemaal vierentwintig uur een
proces-verbaal op, waarin van het tijd-
stip van het binnentreden en van het
daarmede beoogde doel melding wordt
gemaakt. Zij dragen zorg, dat een af-
schrift van het proces-verbaal aan de
officier van justitie wordt toegezonden
en dat een afschrift aan de bewoner
wordt uitgereikt of te zijnen behoeve
aan de woning bezorgd.
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Art. 62. 1. De krachtens artikel
58 aangewezen ambtenaren zijn be-
voegd goederen aan een onderzoek en
opneming te onderwerpen en daarvan
monsters te nemen, een en ander voor
zover dit naar hun redelijk oordeel voor
de vervulling van hun taak nodig is.

2. De genomen monsters worden,
voor zover mogelijk, aan de rechtheb-
bende op de goederen teruggegeven.

Art. 63. 1. De krachtens artikel
58 aangewezen ambtenaren zijn be-
voegd vervoermiddelen te onderzoeken,
voor zover dit naar hun redelijk oordeel
voor de vervulling van hun taak nodig
is. Zij kunnen daartoe \an de bestuurder
vorderen zijn vervoermiddel te doen stil-
houden en het naar een door hen aange-
wezen plaats over te brengen.

2. Tot personen, die zonder ver-
voermiddel goederen vervoeren, kun-
nen de ambtenaren de vordering rich-
ten om stil te staan teneinde deze goe-
deren te laten onderzoeken.

Art. 64. De krachtens artikel 58
aangewezen ambtenaren zijn bevoegd
zich door personen, die daartoe door
hen zijn aangewezen, te doen verge-
zellen, voor zover dit naar hun redelijk
oordeel voor ds vervulling van hun
taak nodig is. Bij het binnentreden van
een woning tegen de wii van de bewo-
ner wordt van deze omstandigheid in
het proces-verbaal, bedoeld in artikel
61, tweede lid, melding gemaakt.

Art. 65. 1. Onze Ministers, wie
het aangaat, kunnen personen, die zijn
aangewezen om de naleving van inter-
nationale overeenkomsten en door
volkenrechtelijke organisaties genomen
besluiten, geheel of gedeeltelijk betrek-
king hebbende op het gebied van de kern-
energie of van de ioniserende stralen,

63 Art. 66

te controleren, toelaten deze taak te ver-
vullen.

2. De artikelen 58, zesde lid, 59, 60,
eerste volzin, 61, 62 en 63 zijn van ovei-
eenkomstige toepassing, met dien ver-
stande, dat de in het eerste lid bedoelde
personen woningen tegen de wil van de
bewoner niet binnentreden dan verge-
zeld van een krachtens artikel 58 aange-
wezen ambtenaar.

Zijn deze buitenlandse ambtenaren van
oordeel, dat zij in de uitoefening van hun taak
onredelijk gestoord worden, doordat hun de
toegang tot een of andere plaats wordt ge-
weigerd, dan zullen zij hierover contact moe-
ten opnemen meï een bevoegde Nederlandse
ambtenaar. Deze laatste kan de politie te
hulp roepen. (M. v. T.)

Art. 66. 1. Ieder is verplicht aan
de krachtens artikel 58 aangewezen
ambtenaren en de krachtens artikel 65
toegelaten personen alle medewerking
te verlenen, welke naar hun redelijk
oordeel voor de vervulling van hun taak
nodig is.

2. Wanneei naar het redelijk oor-
deel van de in het eerste lid bedoelde
ambtenaren of personen in onvoldoen-
de mate medewerking wordt verleend,
kunnen zij op kosten van de nalatige
de nodige maatregelen nemen.

3. Zij, die uit hoofde van hun stand,
beroep of ambt tot geheimhouding ver-
plicht zijn, kunnen zich verschonen van
het geven van inlichtingen, doch uit-
sluitend voor zover betreft hetgeen hun
in hun hoedanigheid is toevertrouwd.
Zij kunnen voorts de inzage van beschei-
den en het verlenen van medewerking
•weigeren, voor zover hun plicht tot ge •
heimhouding zich daartoe uitstrekt.
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HOOFDSTUK IX

Algemene bepalingen

Art. 67. 1. Bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen regelen worden
gesteld ter uitvoering van internationa-
le overeenkomsten en door volkenrech-
telijke organisaties genomen besluiten,
geheel of gedeeltelijk betrekking heb-
bende op het gebied van de kernenergie
of van de ioniserende stralen.

2. Hiertoe kunnen behoren:
o. regelen, welke een verbod in-

houden hulpstoffen of hulptoestellen,
welke voor de vrijmaking van de kern-
eneigie of voor de opslag, vervaardi-
ging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen dienstig kunnen zijn, voor-
handen te hebben dan wel binnen of
buiten Nederlands grondgebied te bren-
gen zonder vergu n n i ng; ****===•

b. regelen, welke de verplichting in-
houden tot mededeling van daarbij aan-
gewezen gegevens.

3. In geval van toepassing van het
tweede lid, onder a, zijn de artikelen 16
en 18, tweede lid, van overeenkomstige
toepassing.

4. Aan een vergunning als in het
tweede lid, onder a, bedoeld kunnen
voorschriften worden verbonden.

5. Zodanige voorschriften kunnen,
voor zover bij de maatregel niet anders
is bepaald, de verplichting inhouden te
voldoen aan door overheidsorganen, die
bij het voorschrift zijn aangewezen, ge-
stelde nadere eisen. Bij het stellen van
zodanige eis wordt tevens het tijdstip be-
paald, waarop ten aanzien van die eis
de verplichting ingaat.

6. Artikel 20 is van overeenkomsti-
ge toepassing.
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In de voorgaande bepalingen is het regime
neergelegd, dat op het stuk van kernenergie
en ioniserende stralen ter bescherming van
Nederlandse belangen in Nederland nood-
zakelijk wordt geacht. Daarnaast moet er
rekening mee worden gehouden, dat door
Nederland internationale verplichtingen wor-
den aangegaan, die, hoewel misschien niet in
eerste aarleg voor Nederland van belang,
toch moeten worden nagekomen. Welke die
verplichtingen in de toekomst zullen zijn, is
nog niet te overzien. Met het oog daarop is in
het eerste lid bepaald, dat bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur regels kunnen
worden gesteld, die ter uitvoering van derge-
lijke overeenkomsten en van besluiten van
international organisaties noodzakelijk zijn.
(M. v. T.)

Art. 68 Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen regelen worden gesteld
ter verzekering van de geheimhouding
van:

a. gegevens, hulpmiddelen en ma-
terialen voor de vrijmaking van kern-
energie en voor de opslag, vervaardi-
ging, bewerking of verwerking van
splijtstoffen, voor zover deze gegevens,
hulpmiddeien en materialen, hetzij
rechtstreeks van de overheid, hetzij met
instemming van het bevoegde gezag,
onder verplichting tot geheimhouding
zijn verkregen, dan wel door Onze Mi-
nisters, v/ie het aangaat, zijn aangewe-
zen;

b. met behulp van zodanige gege-
vens, hulpmiddelen en materialen ver-
richte onderzoekingen en toegepaste
werkmethoden, voor zover deze onder-
zoekingen en werkmethoden door On-
ze Ministers, wie het aangaat, zijn aan-
gewezen.

De betekenis van het stellen van roeien
krachtens dit artikel is niel alleen, dat daar-
door de belanghebbenden aan bepaalde voor-
schriften voor de behandeling van de be-

t
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trokken gegevens worden gebonden, maar
ook, dat gegevens, waarop het onderhavige
artikel is toegepast, ingevolge het nieuwe, bij
artikel 76 van dit ontwerp (thans artikel 84)
in het Wetboek van Strafrecht ingevoegde
artikel ZOquaier beschouwd worden als ge-
gevens, waarvan de geheimhouding door het
belang van de staat wordt geboden. Dit be-
tekent, dat, indien een veiligheidsregime is
ingesteld met betrekking tot bepaalde ken-
nis, het bekendmaken van deze gegevens een
feit oplevert, dat onder het in de artikelen
98e.v. van het Wetboek van Strafrecht be-
paalde valt; de rechter mist bij de beoorde-
ling ervan de bevoegdheid te toetsen, of het
betrokken gegeven er een is, waarvan de
geheimhouding daadwerkelijk door het be-
lang van de staat geboden wordt. (M. v. T.)

In artikel 60 (thans 68) van het onder-
havige wetsontwerp is aan de Kroon de be-
voegdheid gegeven bij algemene maatregel
van bestuur bepaalde gegevens etc. aan te
wyzen als staatsgeheimen als bedoeld in ar-
tikel 98 van het Wetboek van Strafrecht. In-
gevolge artikel 60 van het onderhavige wets-
ontwerp zullen in deze algemene maatregel
van bestuur voorschriften worden opgeno-
men teneinde geheimhouding van de aange-
wezen gegevens etc. te verzekeren. Overtre-
ding van deze voorschriften zelf zal echter
niet krachtens artikel 98 e.v. van het Wet-
boek van Strafrecht strafbaar zijn, wanneer
die overtreding niet het bekend worden van
de gegevens tot gevolg heeft. (M. v. A. II)

Art. 69. Ieder, aan wie ter zake van
de uitvoering van deze wet dan wel van
internationale overeenkomsten of door
volkenrechtelijke organisaties genomen
besluiten, geheel of gedeeltelijk betrek-
king hebbende op het gebied van de
kernenergie of van de ioniserende stra-
len, enige taak is opgedragen of is opge-
dragen geweest, is verplicht tot geheim-
houding van hetgeen uit dien hoofde te
zijner kennis is gekomen, voor zovei die
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verplichting uit de aard der zaak volgt
of hem uitdrukkelijk is opgelegd.

Art. 70. 1. Een krachtens deze
wet verleende vergunning is persoon-
lijk.

2. Na het overlijden van een ver-
gunninghouder blijft de vergunning ge-
durende dertig dagen van kracht ten
behoeve van diens rechtverkrijgenden,
die het bedrijf voortzetten, mits door
of namens hen binnen een week na dit
overlijden daarvan aan Onze Minister,
die de vergunning heeft verleend, ken-
nis wordt gegeven onder opgaaf van de
namen van hen, die het bedrijf voort-
zetten. Wanneer binnen deze dertig da-
gen een aanvraag om een nieuwe ver-
gunning is ingediend, blijft eerstbedoel-
de vergunning verder van kracht totdat
op die aanvraag onherroepelijk is be-
slist. Ariikel 20 blijft gedurende het van
kracht biijven van deze vergunning van
toepassing.

Een vergunning krachtens de ontworpen
wet wordt om verschillende redenen verleend
of geweigerd. Daarbij zijn talrijke factoren
in het spel. Een dezer factoren is, gelet op
het soms geheime karakter van gegevens om-
trent kernenergie en ioniserende stralen, de
beoordeling van de betrouwbaarheid van de
persoon, ten behoeve van wie een vergun-
ning wordt aangevraagd. Denkbaar, is, dat
deze niet voldoende waarborgen biedt voor
de door internationale verplichtingen of door
het belang van de gemeenschap geboden ge-
heimhouding. Uiteraard is een even belang-
rijke factor de deskundigheid met betrek-
king tot datgene, waarvoor een vergunning
wordt gevraagd. Een vergunning zal daarom
een persoonlijk karakter moeten hebben en
kan niet, als bijv. een Hinderwetvergunning,
enkel worden beschouwd als een bewijs dat
de inrichting aan de gestelde eisen voldoet.
Ten einde alle twijfel dienaangaande uit te
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sluiten wordt dit in het onderhavige artikel
uitdrukkelijk vastgelegd. (M. v. T.)

Onder „verleende vergunning" wordt im-
mers niet bedoeld het aan de betrokkene
uitgereikte vergunningsbewijs, doch de hem
verleerde bevoegdheid. Aangezien de term
„persoon" zowel het begrip „natuurlijke
persoon" als het begrip „rechtspersoon"
dekt, impliceert de bepaling een binding van
de vergunning aan de natuurlijke of' rechts-
persoon aan wie zij wordt verleend.

Bij verlening van een vergunning aan een
rechtspersoon zullen de waarborgen ten aan-
zien van de deskundigheid en betrouwbaar-
heid in de aan de vergunning verbonden
voorschriften worden gevonden. Indien de
persoonlijke hoedanigheid van een bestuur-
der bij de verlening van een vergunning een
rol heeft gespeeld, zal uittreden of overlijden
van deze bestuurder van invloed zijn op de
vraag, of de vergunning gehandhaafd kan
worden. Indien door wijziging van de samen-
stelling van het bestuur of in de personen
van de aandeelhouders van een rechtsper-
soon de Overheid tot de overtuiging mocht
komen, dat de nakoming van de voorschrif-
ten, niet meer voldoende verzekerd is, zal
zulks eveneens aanleiding kunnen zijn de
verleende vergunning te wijzigen of in te
trekken. (M. v. A. II)

Art. 71 . Een vergunning als in ar-
tikel 15, onder b, bedoeld wordt voorde
toepassing van de Belemmeringenwet
Verordeningen (Stb. 1899, 129) aange-
merkt als een van Onzentwege verleen-
de concessie als in artikel l van die wet
bedoeld en voor de toepassing van de
Belemmeringemvet Privaatrecht (Stb.
1927,159) ais een door het openbaar ge-
zag verleende concessie ris in artikel 1
van die wet bedoeld.

Art. 72. 1. Bij algemene maatre-
gel van bestuur kunnen bij of krachtens
andere wetten gestelde regelen geheel of
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gedeeltelijk buiten toepassing worden
verklaard, voor zover de belangen, wel-
ke die regelen beogen ts beschermen,
naar Ons oordeel in voldoende mate
door toepassing van deze wet kunnen
worden beschermd.

2. Indien Wij niet binnen drie maan-
den na het in werking treden van een al-
gemene maatregel van bestuur, waarbij
bepalingen van een andere wet geheel of
gedeeltelijk buiten toepassing zijn ver-
klaard, aan de Staten-Generaal een
voorstel van wet tot wijziging van die
wet of tot afwijking daarvan hebben
doen toekomen of indien zodanig voor-
stel wordt ingetrokken of verworpen,
trekken Wij de maatiegel onverwijld in.

Art. 73. Indien in deze wet gere-
gelde onderwerpen in het belang van
een goede uitvoering van de wet nadere
regeling beh jeven, kan deze geschieden
bij algemene maatregel van bestuur.

Zie de desbetreffende, in de Inleiding op-
genomen passage uit de Memorie van Ant-
woord.

Art. 74. De bij de toepassing van
deze wet betrokken personen zijn ver-
plicht in bij algemene maatregel van be-
stuur bepaalde gevallen en overeenkom-
stig daarbij gestelde regelen bij de maat-
regel vastgestelde bedragen aan de
staat te betalen als bijdrage in de aan de
uitvoering van deze wet verbonden
kosten.

Zie het Bijdragenbesluit Kernenergiewet van
16 okt. 1969, Stb. 475, met de Nota van Toe-
lichting onder de bijlagen opgenomen.

Art. 75. 1. Wij kunnen ten behoe-
ve van instellingen van wetenschap of in
het belang van de landsverdediging van
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dc in de artikelen 15 en 29 vervatte ver-
boden :

o, bij algemene maatregel van be-
stuur vrijstelling verlenen;

b. op daartoe strekkend verzoek
ontheffing verlenen;

2. Aan een vrijstelling of ontheffing
worden de voorschriften verbonden,
welke naar Ons oordeel nodig zijn met
het oog op de bij of krachtens artikel 19
aangewezen belangen.

Uiteraard mag ook het wetenschappelijk
onderzoek geen gevaar voor mens, dier en
plant opleveren. De aard van het weten-
schappelijk onderzoek brengt echter mede,
dat iedere onnodige belemmering moet wor-
den vermeden. Bij het onderhavige artikel
wordt de mogelijkheid geopend ten behoeve
van instellingen van wetenschap bij algemene
maatregel van bestuur vrijstelling, dan wel op
daartoe strekkend verzoek ontheffing van de
in Je artikelen 13, 14 en 28 (thans 15 en 29)
vervatte verbodsbepalingen te verlenen, indien
bedoelde bepalingen een vrij wetenschappelijk
onderzoek in de weg zouden staan. Het tweede
lid voorziet er echter in, dat aan vrijstellingen
en ontheffingen de voorschriften zullen worden
verbonden, welke nodig zijn met het oog op de
belangen ter bescherming waarvan anders
voorschriften aan een vergunning worden ver-
bonden- De ondergetekenden menen, dat op
deze wijze, niet inachtneming van de eisen, die
de ontwikkeling van dc wetenschap stelt, be-
scherming van de belangen omschreven in
artikel 19, gewaarborgd blijft.

Hetgeen hierboven ten aanzien van de we-
tenschap is gezegd, geldt, zij het dat het doel
anders is, eveneens voor de defensie. Evenals
ten behoeve van de wetenschap moet ten be-
hoeve van de landsverdediging datgene kun-
nen worden gedaan, wat in het hoogste be-
lang van het land noodzakelijk is. Dat ook
daarbij zekere beperkingen in acht moeten
worden genomen ter bescherming van de be-
volking tegen gevaren, behoeft geen betoog.
(M. v. T.)
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Zie voor wat betreft het belang van de lands-
verdediging het Vrijstellingsbesluit landsverde-
diging Kernenergiewet van 20 okt. 1969, 5/6.
476, met de Nota van Toelichting onder de
bijlagen opgenomen.

Art. 76. 1. De voordracht tot vast-
stelling, wijziging of intrekking van een
algemene maatregel van bestuur als in
dit hoofdstuk bcdooid wordt Ons ge-
daan, indien het betreft:

a.' een maatregel als in artikel 67 of
68 bedoeld: door Onze Ministers, wie
het rechtstreeks aangaat, in overeen-
stemming met Onze Ministers, wie het
mede aangaat.

b. een maatregel ais in artikel 72, 73
of 74 bedoeld: door Onze Ministers,
wie het rechtstreeks aangaat, in over-
eenstemming met Onze Ministers, wie
het mede aangaat.

2.' De voordracht tot verlening, wij-
ziging of intrekking van een vrijstelling
of een. ontheffing ais in artikel 75, eer-
ste lid, bedoeld wordt Ons gedaan door
Onze Minister van Onderwijs. Kunsten
en Wetenschappen, van Landbouw en
Visserij of van Defensie, wie het recht-
streeks aangaat, in overeenstemming
met Onze Ministers, wie het mede aan-
gaat.

3. Ten aanzien van bij een algemene
maatregel van bestuur, krachtens arti-
kel 67, geregelde onderwerpen kunnen
Onze Ministers, die de voordracht tot
die maatregel hebben gedaan, nadere
regelen stellen.

4. Regelen, gesteld krachtens het
dsrde lid, worden in de Staatscourant
bekend gemaakt.

' Zie wet van 8 mei 1974, Stb. 291.
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HOOFDSTUK X

Strafbepalingen

Art. 77. 1. Hij, die opzettelijk han-
delt in strijd met

a. het bij of krachtens artikel 15,19,
eerste of tweede lid, 25, eerste lid, 29,
31, eerste lid, of 38, eerste lid, bepaalde
of bevolene, met uitzondering van een
verplichting, als in artikel 19, vierde lid,
of 31, tweede lid, bedoeld,

b. het krachtens artikel 35, tweede
lid, bepaalde, voor zover het betrekking
heeft op een onderwerp, geregeld bij een
algemene maatregel, van bestuur, vast-
gesteld krachtens artikel 29,

wordt gestraft hetzij met gevangenis-
strafvan ten hoogste twee jaren en geld-
boete van ten hoogste honderdduizend
gulden, hetzij met een van deze straffen.

2. Hij aan wiens schuld een hande-
len als in het eerste lid bedoeld te wijten
is, wordt gestraft hetzij met hechtenis
van ten hoogste een jaar en geldboete
van ten hoogste vijftigduizend gulden,
hetzij met een van deze straffen.

Art. 78. 1. Hij die opzettelijk han-
delt in strijd met

a. het bij of krachtens artikel 14,21,
22, eerste lid, 26, tweede lid, 28, 32, eer-
ste lid, 33, eerste lid, 34, eerste of vierde
lid, 37, eerste lid, 45, eerste lid, 46, eerste
lid, 47, eerste !id, 49, tweede lid, 66,
eerste lid, 67, eerste of vierde !id, 68, 75,
tweede lid, of 76, derde lid. bepaalde,
met uitzondering van een verplichting
als in artikel 32, derde lid, 34, vijfde of
zevende lid, of 67, vijfde lid, bedoeld,

b. het krachtens artikel 35, tweede
lid, bepaalde, voor zover het betrekking
heeft op een onderwerp, geregeld bij een
algemene maatregel van bestuur, vast-
gesteld krachtens artikel 28, 32 of 34,

wordt gestraft hetzij met gevangenis-

straf van ten hoogste een jaar en geld-
boete van ten hoogste vijftigduizend
gulden, hetzij met een van deze straffen.

2. Hij aan wiens schuld een hande-
len als in het eerste lid bedoeld te wijten
is, wordt gestraft hetzij met hechtenis
van ten hoogste zes maanden en geld-
boete van ten hoogste tienduizend gul-
den, hetzij met een van deze straffen.

Art. 79. 1. Hij die handelt in
strijd met een verplichting als in artikel
19, vierde lid, 31, tweede lid, 32, derde
lid, 34, vijfde of zevende lid, of 67,
vijfde lid, bedoeld, dan wel met het
krachtens artikel 36, eerste lid, be-
volene, wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste twee maanden en geld-
boete van ten hoogste duizend gulden,
hetzij met een van deze straffen.

2. Hij die handelt in strijd met hei
krachtens artikel 73 bepaalde wordt,
voor zover dit daarbij uitdrukkelijk ais
strafbaar feit is aangeduid, gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand
of geldboete van ten hoogste vijfhon-
derd gulden.

Art. 80. (Vervallen.)

Art. 81. De in de artikelen 77, eerste
lid, en 78, eerste lid, strafbaar gestel-
de feiten zijn misdrijven; die, in de ar-
tikelen 77, tweede lid, 78, tweede lid, en
79 strafbaai gesteld, overtredingen.

Art. 82. 1. Indien de in de artike-
len 77—79 strafbaar gestelde feiten wor-
den gepleegd door of vanwege een
rechtspersoon, wordt de strafvervol-
ging ingesteld en worden de straffen
uitgesproken.:

hetzij tegen die rechtspersoon,
hetzij tegen hen, die tot het feit op-

dracht hebben gegeven of die feitelijk
leiding hebben gehad bij het verboden
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handelen of nalaten,
hetzij tegen beiden.
2. Een in de artikelen 77—79 straf-

baar gesteld feit wordt onder meer ge-
pleegd door of vanwege een rechtsper-
soon, indien het wordt gepleegd door
personen, die, hetzij uit hoofde van een
dienstbetrekking, hetzij uit anderen
hoofde, handelen in de sfeer van de
rechtspersoon, ongeacht of deze perso-
nen ieder afzonderlijk het strafbare feit
hebben gepleegd, dan wel bij hen ge-
zamenlijk de elementen van het straf-
bare feit aanwezig zijn.

3. Indien een strafvervolging wordt
ingesteld tegen een rechtspersoon, wordt
deze tijdens de vervolging vertegenwoor-
digd door de besturder en. indien er
meer bestuurders zijn, door één dezer.
De vertegenwoordiger Van bij gemach-
tigde verschijnen. Het gerecht kan de
persoonlijke verschijning van een be-
paalde bestuurder beveien; het kan als-
dan zijn medebrenging gelasten.

4. Wanneer een strafvervolging
wordt ingesteld tegen een rechtsper-
soon, is artikel 538, onder 2°, van het
Wetboek van Strafvordering van over-
eenkomstige toepassing.

5. Voor de toepassing van dit arti-
kel worden met een rechtspersoon ge-
lijkgesteld een maat- of vennootschap,
een andere vereniging van personen en
een doelvermogen.

Art. 83. Met de opsporing van de
bij deze wet strafbaar gestelde feiten
zijn mede belast de krachtens artikel
58 aangewezen ambtenaren, voor zover
zij door Onze Minister van Justitie
daartoe zijn aangewezen.

Aanwijzing heeft plaats gehad bij beschik-
king'van 16 dec. 1969, Stcrt. 248, onder de bij-
lagen opgenomen.
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HOOFDSTUK XI

Slotbepalingen

Art. 84. In het Wetboek van Straf-
recht worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

A. Na artikel 80ter wordt een nieuw
artikel ingevoegd, luidende:

Art. 80quater. Onder gegeven, waar-
van de geheimhouding door het belang
van de staat wordt geboden, wordt me-
de verstaan een gegeven, behorende tot
of ontleend aan gegevens, hulpmiddelen
of materialen of met behulp daarvan
verrichte onderzoekingen of toegepaste
werkmethoden, ter zake van de geheim-
houding waarvan krachtens artikel 63
van de Kernenergiewet gestelde regelen
gelden.";

B. Na artikel iólter worden twee
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

„Art. lólquater. Hij die op?ette!ijk
mensen, dieren, planten of goederen aan
ioniserende stralen blootstelt, dan wel
mensen, dieren, planten, goederen, bo-
dem, water of lucht met radioactieve
stoffen besmet, wordt bestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten
hoogste vijftien jaren, indien daarvan
gevaar voor de openbare gezondheid of
levensgevaar voor een ander te duchten
is;

2°. met levenslange gevangenisstraf
of tijdelijke van ten hoogste twintig ja-
ren, indien daarvan levensgevaar voor
een ander te duchten is en het feit ie-
mands dood ten gevolge heeft.

Art. lóïquinquiss. Hij aan wiens
schuld te wijten is, dat mensen, dieren,
plantsn of goederen aan ioniserende
stralen worden blootgesteld, dan wel
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mensen, dieren, planten, goederen, bo-
dem, water of lucht met radioactieve
stoffen worden besmet, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf of hechte-
nis van ten hoogste een jaar, indien
daarvan gevaar voor de openbare ge-
zondheid of levensgevaar voor een ander
te duchten is;

2°. met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren, indien daarvan ie-
vensgevaar voor een ander te duchten
is en het feit iemands dood ten gevolge
heeft.".

De beide artikelen, waarvan het eerste het
opzettelijk en het andere het door schuld
gepleegde delict bevat, stellen niet strafbaar
de blootstelling aan ioniserende stralen of
radioactieve besmetting, waardoor gemeen
gevaar voor dieren, planten en goederen te-
weeg wordt gebracht. Dieren, planten en
goederen gaan hierdoor immers meestal niet te-
niet, maar zij worden onbruikbaar, omdat zij
voor de menselijke gezondheid gevaar op-
leveren. Anders dan bij het veroorzaken van
brand of het belemmeren van de elektrici-
teitsvoorziening staat hier dus vrijwel altijd
de menselijke gezondheid op de voorgrond.
(M. v. T.)

Art. 85. 1. Artikel 38 van de Hin-
derwet (Slb. 1952 274) wordt gewijzigd
als volgt:

A. vóór de aanhef wordt geplaatst:
1 "•
B. aan het artikel wordt een nieuw

lid toegevoegd, luidende:
„2. Deze wet is evenmin van toepas-

sing op inrichtingen, waarin kernener-
gie kan worden vrijgemaakt, splijtstof-
fen kunnen worden vervaardigd, be-
werkt of verwerkt, dan wel splijtstof-
fen worden opgeslagen.".

2. Krachtens de Hinderwet voor in-
richtingen als in artikel 15, onder b, be-
doeld verleende vergunningen worden
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geacht te zijn verleend op grond van de-
ze wet.

Art. 86. Aan artikel 13 van de De-
structiewet {Stb. 1957, 84) wordt een
nieuw lid toegevoegd, luidende:

„7. Artikel 1?. tweede en derde lid,
vindt geen toepassing ten aanzien van
destructiemateriaal, hetwelk ten gevol-
ge van contact met of beïnvloeding an-
derszins door splijtstoffen, ertsen, radio-
actieve stoffen of ioniserende stralen
uitzendende toesteilen zodanig is be-
straald of besmet, dat gevaar voor de
openbare gezondheid te duchten is.".

Art. 87. De Röntgenstralenwet (Stb
1931,299) wordt ingetrokken.

Art. 88. Deze wet kan worden aan-
gehaald als: Kernenergiewet.

Art. 89. 1. Hoofdstuk II van deze
wet treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

2. Haar onderscheidene overige be-
palingen treden in werking op door Ons
te bepalen tijdstippen. De voordrachten
hiertoe worden Ons gedaan door On2e
Ministers, wie het aangaat, de Centrale
Raad gehoord.

Bü het Besluit inwerkingtreding Kernenergie-
wet van 12 nov. 1969, Stb. 514, met de Nota
van Toelichting onder de bijlagsn opgenomen,
wordt bepaald dat de hoofdstukken I en
III—XI <n werking treden, evenais Je in artikel
2, tweede lid, van het besluit genoemde uit-
voeringsbesluiten op grond van de wet. Het
besluit zelf treedt in werking met ingang van
de tweede kalendermaand na ds datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het is ge-
plaatst. Deze datum was 27 nov. !969, zodat
het besluit en dientengevolge ook de genoemde
hoofdstukken van de wet, alsmede de elf
andere besluiten en een aantal op wet en be-
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sluiten gebaseerde beschikkingen, op 1 jan 1970
in werking zijn getreden.

Het Besluit inwerkingtreding Kernenergie-
wet brengt ook wijzigingen aan in een aantal
op andere wetten gebaseerde besluiten, en
bevat in de artikelen 4—7 bepalingen van over-
gangsrecht.

Lasten en bevelen, dat deze in het
Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle Ministeriele 'Departementen, Auto-
riteiten, Colleges en Ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit-
voering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 fe-
bruari 1963.

JULIANA.
De Minister van Economische Zaken,

J. W. de Pous.
De Minister van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen%

3. Cais.
De Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid,
G. M. J. Veldkamp.

De Minister van Justitie,
A. C. W. Beerman.

(Uitgegeven 26 maart 1963.)
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