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BESLUIT van 20 oktober !969. 5/6. 476, hou-
dende toepassing van de artikelen 14, 2\,
28, 32, 34 en 75 van de Kernenergiewet.
( Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kern-
energiewet) .

Wij JULIANA, en?.
Op de voordracht van Onze Ministers van

Defensie en van Economische Zaken en o.-;
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid van 10februari 1969, no. 249.22S'?
E, de Centrale Raad voor de Kerner.evgie gï-
hoord;

Overwegende, dat in het belang van de lands-
verdediging voor bepaaidc ?ew;len vrijsteliinc;
dient te worden verieend van de \c-rboden, ver-
vat in de artikelen 15 en 29 '••'•.ir: de Kernenergie-
wet (Stb. 1963, 82) en een overeenkomstige
voorziening dient te worden getroffen ton
opzichte van het krachtens artikel 34 van die
wet gestelde verbod;

Geiet op de artikelen 14, 21, 26. 23, 32, 34,
35, 75 en 76, tweede lic, van de Kernenergie-
wet;

De Raad van State gehoord (advies van 26
maart 1969, no. 22);

Gezien het nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers en voornoemde Staats-
secretaris van i4 oktober 1969, no. 249.228/2Z:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit be-
siuit wordt verstaan onder:

a. wet: de Kernenergiewet (Stb. 1963. S2):
b. Onze Minister: Onze Minister van De-

fensie.

Ml
2. Artikel 2 van het Definitiebesluit Kern-

energiewet (Stb. 1969, 358) is van toepas-
sing.

Art. 2. 1. Ten aanzien van splijtstoffen,
ertsen, inrichtingen en uitrustingen, die in ge-
nruik z'jn dan wel bestemd zijn voor gebriük
oij de Nederlandse krijgsmacht of bij de krijgs-
macht van een bondgenootschappelijke mo-
gendhsid, wordt vrijstelling verleend vat», het
in artikel 15 van de wet vervatte verbod.

2. In die gevallen, waarin de in het eerste lid
bedoelde vrijstelling geldt, zijn de artikelen
21—36 en 41 van het Radioactievc-stoffen-
besluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404), als-
mede artikel S, eerste en tweede lid, de artikelen
11 en !4, behalve voor zover daarin naar de
artikelen 7 en 8, derde Jid. vsordt venv«.ven en
de artikeien 19, ecrs'.e en tweede lid, en 26,
eerste en derde lid, van het Besluit vervoer
splijtstoffen, ertsen en radioactieve storten {Sib.
SS69,405) vas overeenkomstige toepassing met
dien verstande, dat ingevolge deze bepalingen
aan anderen dan Onze Minister toegekende
bevoegdheden worden uitgeoefend door Onze
Minister na overleg met Onze Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.

3. In de gevallen, waarin de in het eerste lid
bedoelde vrijstelling gc'dt. dient ervoor te
worden zorg gedragen, dat de voor c'e werk-
zaamheden gebruikte installaties en alles wat
daartoe behoort in goede staat van onderhoud
verkeren.

4. Indien in de gevallen, waarin de in het
eerste lid bedoelde vrijsieüir:? rddt, met critica-
liteitsgevaar rekening moet worden gehouden,
dienen de desbetreffende werkzaamheden t.e
worden verricht door dan wel onder leiding of
toezicht ven personen die voldoende deskundig
zijn mat betrekking tot dit gevaar.

5. Omtrent het voorhanden hebben en het
zich ontdoen van splijtstoffen en ertsen, waar-
voor de in het eerste iid bedoelde vrijstelling
geldt, dient een administratie te worden ge-
houden, waaruit op eenvoudige wijze kan
worden afgeleid:

a. de hoeveelheid, de chemische en fysische
toestand, de vorm, het gehalte en de verrijkings-
graad van de tplijtsiolfen;

b. de aard, de hoeveelheid en het gemid-
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delde uranium- of thoriumgelialte van de
ertsen;

c. do plaats, waar de sloffen voorhanden
worden gehouden, of de plaats, waar en de
wijze waarop het zich ontdoen van die stoffen
is geschied.

6. In de gevallen, waarin de in het eerste lid
bedoelde vrijstelling geldt, dient ervoor te
worden zorg gedragen, dat bij zoekraken,
diefstal of ongewilde verspreiding van splijt-
stoffen of ertsen, hiervan onmiddellijk mede-
deling wordt gedaan aan Onze Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Art. 3. I. Ten aanzien van radioactieve
stoffen, die in gebruik zijn dan wel bestemd zijn
voor gebruik bij de Nederlandse krijgsmacht of
bij de krijgsmacht vaneen bondgenootschappe-
lijke mogendheid en met betrekking v.aartoe
volgens de desbetreffende militaire voorschrif-
ten geheimhouding vereist is, wordt vrijstelling
verleend van het in artikel 29 van de wet ver-
vatte verbod.

2. In de gevallen, waarin de in het eerste Hd
bedoelde vrijstelling geldt, zijn de artikelen
21—36 en 41 van het Radioaetieve-stoffen-
besluit Kernenergiewet van toepassing met
dien verstande dat ingevolge deze bepalingen
aan anderen dan Onze Minister toegekende be-
voegdheden worden uitgeoefend door Onze
Minister na overleg met Onze Minister van
Sociaie Zaken en Volksgezondheid.

3. Omtrent het bereiden, het voorhanden
hebben, het toepassen en het zich ontdoen van
radioactieve stotfen, waarvoor de in het eerste
lid bedoelde vrijstelling geldt, dient een admini-
stratie te worden gehouden. Artikel 39, eerste,
tweede en derde lid, van het Radioactieve-
stoffenbesluit Kernenergiewet is van overeen-
komstige toepassing.

4. In de gevallen, waarin de in het eerste lid
bedoelde vrijs'.^lling geldt, dient ervoor te
worden zorg gedragen, dat bij zoekraken, dief-
stal of ongewilde verspreiding van radioactieve
stoffen, hiervan onmiddellijk mededeling wordt
gedaan aan Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid.

Art. 4. Bij het vervoeren van splijtstoffen,
ertsen en radioactieve stoffen als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, en

«3
»». brt voorhanden hebben van zodanige stof-
Jca h'j or>sbg in verband met het vervoer,
U-nVcn bit de toepassing van het Besluit ver-
.,<r %rl.jtsioffen, ertsenen radioactieve stoffen,
dj *an ir.deren dan Onze Minister toegekende
ïjrt-octfd beden uitgeoefend door Onze Minister
r j overleg met Onze Minister van. Sociale
,'jKcn en Volksgezondheid.

\ t t 5. l Ten aanzien van toestellen, die in
fcxhruik njn dan »el bestemd zijn voor gebruik
i-ii Je Nederlandse krijf .macht of bij de krijgs-
.•d-ichi \an een bondgenootschappelijke mo-
grPiihcid en niet betrekking waartoe volgens de
öoöctreirendc militaire voorschriften geheim-
houding vereist is, zijn de artikelen 6—16, 27,
;.*, 30 en 31 van het Toestellenbesluit Kern-
rncsgicwet {Stb. 1969,406) niet van toepassing.

2. In de gevallen, waarin het eerste lid van
toepassing is, worden bij de toepassing van het
Toestellenbesluit Kernenergiewet de ingevolge
dat besluit aan anderen dan Onze Minister
toegekende bevoegdheden uitgeoefend door
On/e Minister na overleg met Onze Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Art. 6. \. Wii kunnen in het belang van de
landsverdediging van de in artikel 6 van het
Toestellenbesluit Kernenergiewet bedoelde ver-
boden op daartoe strekkend verzoek ontheffing
verlenen.

2. Aan een ontheffing als in het eerste lid be-
doeld worden de voorschriften verbonden,
welke naar Ons oordeel nodig zijn ter be-
scherming van mensen, dieren, planten en goe-
deren.

3. De voordracht tot verlening, wijziging of
intrekking van een ontheffing als in het eerste
lid bedoeld wordt Ons gedaan door Onze Mi-
nister in overeenstemming met Onze Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de
Centrak Raad voor de Kernenergie gehoord.

Art. 7. 1. Voor de toepassing van de arti-
kelen 2, 3 en 5 worden splijtstoffen, ertsen, in-
richtingen, uitrustingen, radioactieve stoffen
en toestellen, die in beheer zijn bij een krijgs-
macht als in die arrikeïen bedoeld, geacht bij
die krijgsmacht in gebruik of voor gebruik
daarbij bestemd te zijn.

2. Voor de toepassing van de artikelen 2, 3
en 5 dient de bestemming voor gebruik bij een
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krijgsmacht als in die artikelen bedoeld van
splijtstoffen, ertsen, inrichtingen, uitrustingen,
radioactieve stoften en toestellen, die niet bij
zodanige krijgsmacht in beheer zijn, te blijken
uit een daartoe strekkende verklaring van Onze
Minister of van een daartoe door hem aange-
wezen autoriteit'.

Art. 8. In de gevallen, waarin artikel 2, 3 of
5 van toepassing is, worden maatregelen ge-
nomen om gevaar en schade alsmede hinder
van ernstige aard buiten het desbetreffende
object zoveel mogelijk te voorkomen.

Art. 9. !n de gevallen, waarin artikel 2, 3 of
5 van toepassing is, pleegt Onze Minister,
onderscheider lijk de verantwoordelijke autori-
teit van de betreffende bondgenootschappelijke
mogendheid, voordat de betreffende werk-
zaamheden worden verricht, onder de nodige
waarborgen inzake geheimhouding terzake
overleg met Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, indien:

a. niet-militaire personen aan de werkzaam-
heden deelnemen of dergelijke persenen ge-
regeld moeten vertoeven ter plaatse, waar die
werkzaamheden worden verricht;

b. splijtstoffen of radioactieve stoffen zich
bij normaal bedrijf in de biosfeer kunnen ver-
spreiden.

Art. 10. 1. Onze Minister kan in bijzondere
gevallen ontheffing verienen van de artikelen 2,
tweede en zesde lid, en 3, tweede en vierde lid.
behalve voor zover deze bepalingen betrekking
hebben op de artikelen 21 en 22 van het Radio-
actieve-stoffenbesluit Kernenergiewet.

2. In de gevallen, waarin artikel 5 van toe-
passing is, kan Onze Minister in bijzondere ge-
vallen ontheffing verlenen van de in de artikelen
5 en 19—25 van het Toestellenbesiuit Kern-
energiewet vervatte bepalingen.

3. Aan een ontheffing als bedoeJd in de voor-
gaande leden worden de nodige voorschriften
verbonden ter bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen.

4. Onze Minister beslist ten aanzien van ver-

1 Bij beschikking van de Minister van Defensie
van 28 nov. 1969, Dir. Jur. Zaken, afd. VV.P.R.
no. 247, 421/8 U, is als zodanig aangewezen het
Bureau Autorisatie en Registratie Kernenergie-
wet.
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lening, wijziging of intrekking van een onthef-
•nie als bedoeld in het eerste en tweede lid na
osêrleg met Onze Minister van Sociale Zak.cn
^Volksgezondheid, doch in de gevallen, be-
doeld in artikel 9, onder a en b, in overeen-
stemming met Onzy Minister van Sociale Zaksn
,-n Volksgezondheid.

*rt. 11. 1. Dit bss'.uit kan worden aange-
haald'als: Vrijstellingsbesluit landsverdediging
Kernenergiewet.

2. Het treedt in werking op een door Ons te
bepalen tijdstip '.

Onze Ministers van Defensie, van Econo-
mische Zaken en van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid zijn belast met de uitvoering van
Tüt besluit, dat met de d::arbij behorende nota
van toelichting, in hot Staatsblad zai worden
geplaatst, enz.

(Uitgegeven 11 november 1969.)

' fngevolge hei Besluit inwerkingtreding Kerri-
ncrgiewet is de da:um van inwerkingtreding


