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BESLUIT van 12 november 1969, Stb. 514, tot

uilvoering van de artikelen 21, 29, 32, 34.
73,74 en 89 van de Kernenergiewet. (Be-
sluit inwerkingtreding Kernenergiewet).

Wij JULIANA, enz.

Op de voordracht van Onze Minister van
Economische Zaken, de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze
Minister van Onderwijs en Wetenschappen
van 2S februari 1969, no. 669/92 W.J.A.," de
Centrale Raad voor de Kernenergie gehoord;

Gelet op de artikelen 21, 26, 29, 32, 3'!, 35,
"3,74,76, eerste lid, en 89 van da Kernenergic-
*ei (Stb. 1963, 82), artikel 9, eerste en derde
iid, van de Mijnwet 1903 (Stè. 1904, 73), de
artikelen 1, 15 en 16 van de Warenwet {Stb.
!935, 793), de artikelen 7,9,11,12cn21 van ds
Veiligheidswet 1934 {Stb. 352), de artikelen
i, 2, 3, 6, 12, derde lid, 15, tweede lid, en 24
van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb.
J952, 1041 en de artikelen 2, tweede lid, sn 8,
eert» lid, van de Hinderwet {Stb. 1952, 274),
zomede op de bepalingen, die ten aanzien van
de inwerkingtreding van Onze besluiten, ge-
noemd in artikel 2, tweede lid, van dit besluit,
ia die besluiten zijn opgenomen;

De Raad van State gehoord (advies van 16
april 1969, no. 55);

Gezien het nader rapport van Onze voor-
noemde Ministers en voornoemde Staatssecre-
taris van 6 november 1969, no. 669/703 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit
*ordt verstaan onder wet: de Kernenergiewet
(Stb. 1963, 82).

Art. 2. 1. De hoofdstukken 1 en Ill-Xl van
de wet treden in werking.

2. Voorts treden in werking:
0. het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb.

1969, 3>8);
b. het Besluit registratie splijtstoffen en ert-

sen (Stb. 1969,471);
c. hel Besluit keniinstallatics, splijtstoffen

en ertsen (Stb. 1969, 403);
1. het Bejluit registratie radioactieve stof-

fen en kosten keuringsdiensten Kernenergie-
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wet (Sri». 1969,472);
e. het Radioactieve-stoffenbesiuit Kernener-

giewet (S/6.1969,404);
f. het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en

radioactieve stoffen (Sib. 1969,405);
g. het Toestcllenbesluit Kernenergiewet (5(6

1969,406;;
h. het Beroepsbesluit Kernenergiewet (Sih.

J969,473);
1. het Besluit taakvervulling ambtenaren

keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969,
474);

ƒ. het Büdragenbesluit Kernenergiewet (Sib.
1969,475);

k. het Vrijstellingsbesluit landsverdediging
Kernenergiewet (Sib. 1969, 476).

Art. 3. 1. In het Koninklijk besluit van 26
maart 1921 (Sib. 638) waarbij de artikelen,
welke volgens artikel 1 van de Warenwet (5(6.
1935, 793) worden beschouwd als waren in de
zin dier wet, worden aangewezen, vervalt on-
derdeel 16°.

2. Het Radioactieve-stoffenbesluit (Waren-
wet) (5/6. 1963, 233) wordt ingetrokken.

3. Het Hmderbesluit (Stb. 1953, 36)2 wordt
gewijzigd als volgt:

a. in artikel 1 vervalt onderdeel XXIV;
b. in artikel 3, onder c, wordt de puntkom-

ma achter de woorden „elektrische centrales"
vervangen door een punt en vervallen de woor-
den „inrichtingen, bedoeld in artikel I, onder
XXIV6";

c. in artikel 3, onder </, wordt in plaats van
„XVIII, XXIII en XXIV gelezen: „XVIIIen

xxur.
4. De artikelen 20, derde lid, en 22 van het

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb.
1963, 98) vervallen.

5. Artikel 267 van het Mijnreglement 1964
(Sib. 538) wordt gewijzigd als volgt:

a. het tweede en vierde lid vervallen;
b. het bestaande derde lid wordt vernum-

merd tot tweede lid, terwijl in dit lid in plaats
van „de in het tweede lid bedoelde inspecteur"
wordt gelezen: „de bevoegde inspecteur van
het staatstoezicht op de volksgezondheid1';

e. het bestaande vijfde lid wordt vernum-
merd tot derde lid, terwijl in dit lid in plaats
van „derde lid", wordt gelezen: „tweede lid,".

6 Hel Besluit schoenfluoroscopen (Sib.
j«SK 4W) wordt ingetrokken.

Art 4 t- Gedurende drie maanden na het
„jjw.p « n het in werking treden van dit be-
tiut of. .nJicn binnen die termijn een aanvraag
m ie bj of krachtens de wet vereiste vergun-
r.ne i* ingediend, van genoemd tijdstip totdat
de bcx'.ukking. waarbij op de aanvraag wordt
beUisi in werking treedt, gelden d«s verboden,
.«val in «Ie artikelen 15, onder a, en 29 van
de »el. als mede het verbod, vervat in artikel
6 v»n het Toeslellenbesluit Kernenergiewet,

niet:
a. inden het verrichten van de desbetreffen-

de handelingen on het tijdstip van het in wer-
king {reden van Uit besluit reeds tot het ter-
rein \ai de werkzaamheden van de betrokkene
behoefde en deze op dat tijdstip niet ingevolge
hc« bipaJdi! oij of krachtens de Warenwet
l ï/*. U35,793), de Hinderwet (Sib. 1952,274)
of de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) onbevoegd
»as iet hit verrichten van die handelingen, dan
«el

b. indien aan de betrokkene vóór het in
werking treden van dit besluit op grond van het
bepaalde bij of krachtens de Warenwet (Stb.
1935, 793), de Hinderwet of de Mijnwet 1903
(Stb. 1904, 73) reeds een vergunning, een toe-
lating of een toestemming voor het verrichten
van <Je desbetreffende handeling was verleend.

2. Voor de toepassing van het eerste lid
wordt onder handeling het voorhanden hebben
van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen
mede begrepen.

3. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling
wordt verleend onder de beperkingen, welke
op het tijdstip van liet in werking treden van
dit bestuit voor de betrokkene.i golden.

4. In de gevallen, waarin ingevolge het eer-
sie lid de verboden, verval in de artikelen 15,
onder o, en 29 van de wet niet gelden voor het
vervoeren van splijtstoffen of ladioactieve
stoffen, gelden bedoelde verboden evenmin
voor het voorhanden hebben van genoemde
stoffen bij opslag in verband met het desbe-
betreffende vervoer.

Art, 5. Een goedkeuring van een verpak-
king ingevolge artikel 10, tweode lid, van het
ïUdioactieve-sloffenbesluit (Warenwet) wordt
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aangemerkt a!s goedkeuring van het model
van de desbetreffende verpakking of het des-
betreffende collo ingevolge het Besluit ver-
voer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stof-
fen.

Art 6. 1. In de gevallen, waarin artikel 4
van toepassing is, is de betrokkenene gehouden
de voorschriften en voorwaarden in acht te
nemen, welke hem ingevolge het bij of krach-
tens de Warenwet (5/*. 1935, 793), de Hinder-
wet en de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) be-
paalde op bet tijdstip van het in werking treden
van dit besluit waren opgelegd. De artikeien
21-37 en 41-44 van het Radioactiéve-stoffen-
bssluit Kernenergiewet zijn van overeenkom-
stige toepassing.

2. Indien stoffen ingevolge het eerste lid
slechts mogen worden afgeleverd aan een door
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid krachtens het Radioactieve-stoffen-
besluit (Warenwet) toegelaten persoon, vvordt
als zodanig aangemerkt een persoon, die krach-
tens de Kernenergiewet bevoegd is die stoffen
onder zich te hebben.

Art. 7. 1. Indien in een geval, waarin artikel
4 van toepassing is, binnen drie maanden na
het tijdstip van het in werking treden van dit
besluit een aanvraag om de ingevolge artikel 29
van de wet of artikel 6 van het Toestellenbe-
sluit Kernenergiewet vereiste vergunning is
ingediend, zijn ten aanzien van die aanvraag
de artikelen 12-14 van het Radioactieve-stof-
fenbesluit Kernenergiewet onderscheidenlijk
de artikelen II en 12 van hei' Toestellenbe-
sluk Kernenergiewet niet van toepassing.

2. Indien in vn geval, waarin artikel 4 van
toepassing is, binnen drie maanden na het
tijdstip van het in werking treden van dit be-
sluit een aanvraag om de bij of krachtens de
wet vereiste vergunning is ingediend en de
aangevraagde vergunning wordt verleend, zijn
de artikelen 2, 7 en 8 van het Bijdragenbssluit
Kernenergiewet niet van toepassing.

Art. 8. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Besluit inwerkingtreding Kernener-
giewet.

2. Het treedt in werking met ingang van de
tweede kalendermaand na de datum van uit-
gifte van het Staatsblad, waarin het wordt ge-

«S

^OnaMinistersvan Economische Zaken, van
„ ",. zaken en Volksgezondheid en van
onderwijs en Wetenschappen zijn belast met
2"uitvoering van dit besluit, dat met de daarbn
^horende nota van toelichting in het Staats-
Wiijzal worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 27 november 1969.)

'H«t tijdstip van inwerkingtreding ^ n <*<j
hoofdstukken I en 111 XI van de «el, du h«.!uit
en de in artikel 2 \ernMlie besluiten is derhalve
/ ton. 1970.


