
BESCHIKKING van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en van
verschillende Ministers van 24 november
1969, no. 13269S

,., Siert. 239, tot uit-
voering van artikel 58, eerste en derde !id,
van de Kernenergiewet. (Beschikking toe-
zicht naleving Kernenergiewet;.

Dc Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en

De Ministers van Ecoiiomiscne Zaken, van
Financien, van Verkeer en Waterstaat, van
Landbouw en Visserij, van Defensie en van
Binnenlandse Zaken,

in overeenstemming met ds Ministers van
Justitie en van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op artikc! 58, eerste en derde lid, van
de Kernenergiewet (Stb. 1963,82);

Besluiten:
Art. 1. Mei Ivt toezicht op dc naleving van

het bij en kracntens dc Kernenergiewet be-
paalde en bevotene zijn balast de hoofdin-
specteur en de regionale inspecfeurs, belast met
het toezicht op ds hygiëne van het milieu, en de
onder hun beveien werkzame, door de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan te
wijzen andere ambtenaren van het staatstoe-
zicht op de volksgezondheid.' Bij de vervulling
van hun taak tM;?*rken zij zich tot 'net toe?.ieh;
op de naleving van l.et bij en krachtens de arti-
kelen 14, 15, '9.;i."2.25,26,28.29,31.32,33,
34, 35, 36, 37, 18, 39.42. 44, 45, 46, 47, 49, 66,
67, 73 en 76 van die wet bepaalde en bevolcnc

'Zis de beschikking van IS dec. 1969, Stcrt.
253, eveneens ouder deze bijlagen opgenomen.
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-,oor zover het betreft de bescherming van het
biologische, chemische en fysische milieu van
dc mens en niet behoort iot het terrein van dc in
dt: artikelen 3 en 4 genoemde ambtenaren.

Art. 2. Met het toezicht op de naleving van
hel bij en krachtens dc Kernenergiewet be-
paalde en bevolene zijn mede beiast de genees-
kundige hoofdinspecteur en dc regionak ge-
neeskundige inspecteurs, dc hoofdinspecteur en
de regionale inspecteurs voor de geneesmid-
delen, de hoofdinspecteur en dc regionale
inspecteurs , belast met het toezicht op levens-
middelen en dc keuring van waren, en dc ve-
lerinaire inspecteurs, alsmede dc onder hun be-
velen werkzame, door de Minister van SociMe
Zaken en Volksgezondheid aan te wijzen andere
ambtenaren van het staatstoezicht op de volks-
gezondheid. Bij de vervulling van hun taak be-
perken zij zich tot het toezicht op de naleving
van het bij er. krachtens tfe in artikel 1 genoem-
de artikelen van de Kernenergiewet bepaalde
en bevolene voor zover ieders taak ingevoige
de Gezondheidswet tot handhaving van wette-
lijke voorschriften op het gebied van de volks-
gezondheid daarop betrekking heeft en het
niet behoort tot het terrein van de in de artike-
len 3 en 4 genoemde ambtenaren.

Art. 3. I. Met het toezicht op de naleving
van het bij en krachtens de Kernenergiewet
bepaalde en bevolene zijn mede belast do amb-
tenaren, bedoeld in artikel 77 van dc Arbeids-
wet 1919 (Slb. 624), onderscheidenlijk in artikel
!7 van de Stuwadoorswet [Stb. 1914,486). Bij
de vervulling van hun taak beperken zij zich tot
het toezicht op de naleving van >et bij en krach-
tens artikelen 14, 15, !9, 21, 22, 25, 26, 2S, 29,
3!, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 33, 39,42. 49. 66. 67,
73 en 76 van die wet bepaalde en besoleive \oor
zover het betreft dc bescherming bij arbeid
waarop dt Veiligheidswet 1934 (Stb. iSZ) van
toepa^r.ing is: onderscheidenlijk bij stuwadoors-
arbeid.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt
onder 'stuwadoorsarbeid' verstaan hetgeen
daaronder in de Stuwadoorswet wordt verstaan.

Art. 4. 1. Met het toezicht op de naic\ing
van het bij en krachtens dc Kernenergiewet
bepaalde en bevolene zijn mede belast dc amb-
tenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen,
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belast met het toezicht op de naleving van het
Mijnreglement 1964 {Slb. 538). Bij de vervul-
ling van hun taak beperken zij zich tot het
toezicht op de naleving van het bij en krachtens
de artikelen 14, 15. 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 49, 66, 67, 73
en 76 van die wet bepaalde en bevolene voor
zover het betreft de bescherming bij arbeid op
of in mijnwerken, op boorwerken en bij mijn-
bouwkundige onderzoekingen.

2. Voor de toepassing van het eerste iid
wordt onder „mynwerken" en „boorwerken"'
verstaan hetgeen daaronder in het Mijnregie-
ment 1964 w,ordt verstaan.

Art. 5. Met het toezicht op de naleving van
het bij en krachtens de Kernenergiewet be-
paalde en bevolene zijn mede belast de contro-
leurs van de Economische Controledienst en
de door de Minister van Economische Zaken
aan te wijzen ambtenaren van dt Accountants-
dienst van het Ministerie van Economische
Zaken. Bij de vervulling van hun taak beper-
ken zij zich tot het toezicht op de naleving
van het bij en krachtens de artikelen 14. 15,
19, 21, 25, 66, 67. 73 en 76 van die wet be-
paalde en bevolene voor zover het betreft
het binnen en buiten Nederlands grondgebied
brengen en doen brengen van splijtstoffen als-
mede de registratie van splijtstoffen en ertsen.

Art. 6. 1. Met het toezicht op de naleving
van het bij en krachtens de Kernenergitwet be-
paalde en bsvolene zij mede belast de ambte-
naren der invoerrechten en accijnzen. Bij de
vervulling van hun taal» beperken zij zich tot
het toezicht op de naleving van het bij en krach-
tens de artikelen 1 i, 19,21,26,29,3 i, 32,35,66
67, 73 en 76 van die wet bepaalde en bevolene
voor zover het betreft het binnen en buiten
Nederlands grondgebied brengen en doen bren-
gen van «p.ijtstoffen en radioactieve stoffen en
het zeker stellen van de betaling van de ver-
goeding, aan derden toekomende voor schade
of letsel, hun toegebracht.

2. Met het toezicht op de naleving van het
by er. krachtens de Kernenergiewet bepaalde
en bevolene zijn mede belast de door de Minis-
ter van Financiën aan te wijzen ambtenaren
van ds Directie Binnenlands Geldwezen en
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financiën Publiekrechtelijke Lichamen.1 Bij
de vervulling van hun taak beperken zij zich
iot het toezicht op de naleving van het bij en
vrachtens de artikelen 19, 21, 26, 66 en 73 van
jic wpt bepaalde en bevolene voor zover liet
bcirefl het zeker stellen van de betaling van de
vercoeding, aan derden toekomende voor
schade cf letsel, hun toegebracht.

Art. 7. 1. Met het toezicht op de naleving
van het bij en krachtens de Kernenergiewet
bepaalde en bevolene zijn mede belast de onder
a.^l, bedoelde ambtenaren. Hij de vervulling
\an hun taak beperken zij zich tot het toezicht
op de naleving van het bij en krachtens de arti-
keten 15, 19, 21. 26. 29. 31, 32. 35, 37, 39. 42,
46,49,66 en 73 van die '.vet bepaalde en bevole-
ne voor zover het betreft do veiligheid bij het
\ervoer van splijtstoffen, ertsen, radioactive
stoffen, of stoffen of voorwerpen als bedoeld in
artikel 46 van de wet, en wel als voigt:

a. ten aanzien van hst vervoer over larni en
over de binnenwateren, anders dan door de
zorgen van de Dienst der Posterijen: de Kom-
tnandant en de Controleurs van het Korps
Controleurs Gevaarlijke Stoffen;

b. ten aanzien van het vervoer dat geheel of
gedeeltelijk over zee plaatsvindt, anders dan
door de zorgen van de Dienst der Posterijen:
de ambtenaren, genoemd ander a, alsmede het
hoofd van de ScheciJvaartinspecue en de on-
der zijn bevelen werkzame, door de Minister
^an Verkeer en Waterstaat aan te wijzer, ancere
ambtenaren van die inspectie;

c. ten aanzien van het vervoet door de lucht,
anders dan door de zorgen van de Dienst der
Posterijen: de Directeur-Generaal van de
Rijksluchtvaartdienst en de onder zijn beveien
werk^am?, door de Minister van Verkeer en
Waterstaat aan te wijzen andere ambtenaren
van die dienst;

<i. ten aanzien van het vervoer door de zor-
gen van de Dienst der Posterijen: de Direc-
leur-Gene-aal van het Staatsbedrijf der Poste-
rijen, Telegrafie en Telefonie en de onder rijn
bevelen werkzame, door de Minister van Ver-
keer en Waterstaat aan te wijien andere amb-

'Zie de beschikking van 29 dec. 1969, Sxrt.
252, eveneens onder deze bijlagen opgenomen.
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tenaren van dat bedrijf.
2. Met het toezicht op de naleving van het

bij en krachtens de Kernenergiewet bepaalde
en bevolene zijn mede belast het hoofd van de
Scheepvaartinspectie en de onder zijn bevelen
werkzame, door de Minister van Verkeer en
Waterstaat voor het onder a of b aangewezen
terrein aan te wijzen andere ambtenaren van
die inspectie. Bij de vervulling van hun taak
beperken zij zich tot het toezicht op de nale-
ving van:

a. het bij en krachtens de artikelen 15,19.21,
25, 26, 36. 37, 38, 39, 42, 49, 66 en 73 van die
wet bepaalde en bevoiene voor zover het be-
treft de veiligheid bij hel aanbrengen of aange-
bracht houden van een uitrusting als bedeeld
in artikel 15 van de wet in een vaartuig, dan wel
de veiligheid bij het in werking brengen, in
werking houden of wijz;gen van een zodanige
in een vaartuig aangebrachte uitrusting;

b. het bij en krachtens de artikelen 29, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 49, 66 en 73 van die
wet bepaalde en bevolene voor zover het betreft
de veiligheid in verband met de toepassing van
radioactieve stoffen aan boord van schepen,
of het gebruik van ioniserende stralen uitzen-
dende toestellen aan boord van schepen.

3. Met het to-.-zicht op de naleving van het
t>Ü en krachtens de Kernenergiewet bepaalde
en bevolene zijn mcóc belast deDirecteur-Ge-
neraal van de Rrjkswateistcat en de onder zijn
bevelen werkzame, door de Minister van Ver-
keer en Waterstaat aan te wijzen andere amb-
tenaren van de Rijkswaterstaat.' By d.' vervul-
ling van hun tank beperken zij zich iot het toe-
zicht op de naleving \an hst bij en krachtens de
artikelen 14, 15, 19. 21, 26, 2S. 29, 31, 32. 35,
41, 66 en 73 van die wet bepaalde en bevolene
voor zover het betreft het zich door lozing in
'water ontdoen van splijtstoffen, ertsen of ra-
dioactieve stoffen.

Art. ft. Met het toezicht op de naleving van
het bij en krachtens de Kernenergiewet be-
paalde en bevolene zijn mede belast de Direc-
teur van de Veeanscnijkundige Dienst en de
onder zijn beveten werkzame, door de Minister

' Zie de beschikking van 12 dec. 1969, Stcrt.
244, eveneens omisr deze bijlagen opgenomen.
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»an Landbouw en Visserij aan te wijzen andere
ambtenaren van die dienst, alsmede de door de
Minister van Landbouw en Vissrij aan te wijzen
ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst
van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Bij de vervulling van hun taak beperken eerst-
bedoelde, onderscheidenlijk laatstbedoelde
ambtenaren zich tot hot toezicht op de na-
leving van het bij en krachtens de artikelen
C9, 31, 32, 34, 35, 40, 43, 66 en 73 van die wet
bepaalde en bevolene \oor zover het betreft
blootstelling van dieren en voedcrmiddelcn
voor dieren, onderscheidenlijk van landbouw-
produkwn in de zin van artikel 1 van de Nood-
wet Voedselvoorziening (S/b. 1962, 566). aan
ioniserende straling en radioactieve besmetting.

Art. 9. 1. De in de urtikelen 1-S genoemde
ambtenaren houden op hun terrein mede toe-
zicht op de naleving van het krachtens r.rti'r.ei
75 van de Kernenergiewet bepaalde.

2. Het bepaalde in de artikelen 1-8 en in het
eerste lid van dit artikel geldt met beirekking
tot splijtstoffen, ertsen inrichtingen en uit-
rustingen als bedoeld in artikel 2, tvrste lid, van
hst Vrijstellingsbesluit landsverdediging Ksrn-
energiewet (Stb. 1969, 476), radioactieve stof-
fen als bedoeld in artikel 3, eerste lid. \an s »
noemd besluit of toestellen als bedoeld ir. arti-
kel 5 van genoemd bssluit slechts indien zich
een geval als bedoeld in artikel 9, onder a eik,
van genoemr! besluit voordoet.

3. In gevallen als bedoeld in het tuee-ae !id
kaa de Minister van Defensie bepalen, dit het
toezicht slechts wordt uitgeoefend door niet
name door hem in overeenstemming niet ue
Ministers, wie het mede aangaat, aangewezen
ambtenaren.

4. De in de artikelen 1-8 genoemde ambte-
naren houden geen toezicht op de naleving
van het bepaalde in de artikelen 2, vijiV.e lui.
en 3, derde lid, van het Vrtjstellingsbesluit
landsverdediging Kernenergiewet.

5. Met het toezicht op! het bij en krachtens
de Kernenergiewet bepaalde en bevolene z'jn
voorts belast de militaire en burgerambtenaren,
werkzaam bij het voor het uitoefenen van dat

Na het woord „op" zijn bij de publicatie weg-
gevallen de woorden „de naleving van".
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toezicht door de Minister van Defensie aange-
wezen orgaan*. Bij de vervulling van hun taak
beperken zij zich tot de gevailen waarin inrich-
tingen of uitrustingen als bedoeld in artikel is
van genoemde wet, splijtstoffen, ertsen, radio-
actieve stoffen of ioniserer.de stralen uitzen-
dende toestellen bij de krijgsmacht in gebruik
of voor gebruik daarbij bestemd zijn. Artikel
7 van het Vrijstellingsbesluit landsverdediging
Kernenergiewet is van overeenkomstige toe-
passing.

6. Het bepaalde in het tv/eede en derde lid
is van overeenkomstige toepassing in gevallen
waarin'krachtensartikel 75 van de Kernenergie-
wet in het belang van de landsverdediging een
ontheffing is verleend, dan wel waarin artikel 6
van het Vrijstei/ingsbcsJuit landsverdediging
Kernenergiewet is toegepast.

Art. 10. Met het toezicht op de naleving van
het bij en krachtens de Kernenergiewet be-
paalde en bevolene zi.in rneds; belast de door de
Minister van Economische Zaken aangewezen
beveiligingsambtenaar, de door de Minister van
Binnenlandse Zaken aangewezen beveiligings-
ambtenaar, zomede de hoofdambtenaar, bij het
Ministerie van Defensie (Marine) belast met
de industriebevciligina;. Bij de vervulling van
hun taak beperken zij zich tot het toezichc op
de naleving van het bij en krachtens de artike-
len 19, 21, 26, 66 en 6S van die wet bepaalde
en bevolene, voor zover het betreft de veilig-
heid van de staat of verplichtingen tot ge-
heimhouding.

Art. 11. 1. Er is ean commissie voor over-
leg en coördinatie inzake het toezicht, bedoeld
in artikel 58, eerste lid, van de Kernenergiewet.

2. De Ministers van Socials Zaken en Volks-
gezondheid, van Economische Zaken, van Fi-
nanciën, van Verkeer en Waterstaat en van
Landbouw en Visserij bci:oemen do voorzitter
en de secretaris van ósze commissie,

3. Lid van de commissie zijn ambtenaren,
door de onderscheidene Ministers, genoemd in
het tweede lid, daartoe aangewezen.

4. De Minister van Defensie, van Justitie en
2 Dij beschikking van 31 dec. 1969. Dir. Jur.

Zaken, afd. W.P.R. no. 237,6287-1, is afs orgaan
aangenczen de Interservice Comroieploeg Ionise-
rende Stralen (I.C.I.).
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van Onderwijs en Wetenschappen wijzen ieder
een waarnemer in de commissie aan.

Art. 12. I. Deze beschikking kan worden
aangehaald als: Beschikking toezicht naleving
Kernenergiewet.

2. Deze beschikking zal, met de daarbij be-
horende nota van toelichting, in de Staatscou-
rant worden geplaatst en treedt in werking op
hrt tijdstip waarop de Hoofdstukken i en III-
XI van de Kernenergiewet in werking treden.'

1 Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is de datum van inwentingtreding
I jan. 1970.


