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BESLUIT van 10 september !969. Stb. 406. tot
toepassing v'an aniUs! 3* van de Kern-
energiewet. (Tavstitkrl-esMi Kerner.ir-
gieweij.

Wij JULIANA, enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van

Sociale Zaken on Voiksgezo:icihc.ic van ! okto-
ber 1968, Directoraat-Oen;nta! van de Volks-
gezondheid, Directie MiSi-.-ts- en Voedincs-
hygiëoc, Hoofdafde'ing Kernenergie sn Stralen-
bescherming, no. £0931. grdaar. ;n cvercc-c-
stemmirig met Onze Ministers van Ondenvijs
en Wetenschappen en var. Lundbou*v en. Vis-
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serii, di Centrale Raad voor de Kernenergie
gehoord;

Gcie? op de artikelen 34, 35, 57,73 en 76 van
de Kar. .cnergicwet (Stb. 1963, 82);

Cc K^ad van State gehoord (advies van 30
oktober 1968, no. 41);

Cci er, het nader rapport van de Staats-
st'cieti'.rii van Sociale Zaken en Volksge/.ond-
Icici \..n 3 September 1969, Directoraat-Gime-
raai vju de Vclkspezondhoid, Directie Milieu-
en Voed n;;shygiène, Hooldafueling Kcrnenur-
yitf cn Siralenbeschernting, no. 130097, nitge-
braciu in overeensiemming met Onze voor-
noer.v'j Ministers;

Flcbben goedgevonden en verstaan:

.f .'. Algemene bepalingen

Ar'. \. i. Voor de toepassing van dit bejiuit
wordt verstaan onder:

a v/e:: de Kerner.eraiewet (Stb. 1963, 82);
/>. Or.zc Minister: Onze Minister van Sociale

7aken en Volksgezondheid:
c. toeitel: toestel, dat ioniserende stralen kan

uitzenden anders dan ton gevolge van:
!e. spontane atoomkernmutatie van radio-

actieve stoffen;
2e. spontane atoomkernmutatie van splijt-

stoffen;
3e. kernsplijting.
2. Artikel 2 van het Definitiebesluit Kern-

energiewet {Stb. 1969, 358) is van toepassing.
Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op

het gebruiken van toestellen op mijnbouw-
ir.staüatüs in de zin van het Mijnreglement
continentaal plat (Stb. 1967, 158),

Alt. S. Dit besluit is niet van toepassing op
televisietoestellen, onderscheidenlijk andere
toestellen, wasrvan hot expusietempo minder
is dan 0,5 milliröntgen per uur op 0,05 meter
afstand, onderscheidenlijk 0,! milliröntgcn per
uur op 0,1 meter ai'stanü van elke plants OOK
van het oppervlak van het toestel. Deze uit-
tondcrirsg geldt niet voor toestellen welke cor-
puscui;:ire straling uitzenden ol' mede uit-
zenders.

Art. 4. Dit beslui: iaat het bij of krachtens de
Veiligheidswet 1934 (Sib. 352) of de Mijnwet
1903 {Stb. 1304, 73) met betrekking to; io.ii-
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serende stralen uitzendende toestellen bepaalde
onverlet.

Art. 5. Het is verboden schoenfluoroscopen
te gebruiken.

§ II. Vergunningen

Art. 6. 1. Het is verboden zonder vergun-
ning, verleend door Onze Minister, de volgende
toestellen te gebruiken:

a. deeltjesversnellers, zoals cyclotrons, beta-
trons en lineaire versnellers;

b. toestellen voor röntgenspectrografie en
diffractie-apparaten;

c. röntgentoestellen met een maximale
buisspanning van 100 kilovolt of meer.

2. Het is verboden zonder vergunning, ver-
leend door Onze Minister, röntgentoestellen
met een maximale buisspanning van minder
dan 100 kilovolt voor onderwijsdoeleinden of
voor therapeutische doeleinden te gebruiken.

Art. 7. De in artikel 6 bedoelde verboden
gelden niet met betrekking tot toesteilen, die
zich bevinden aan boord van een schip onder
vreemde vlag.

Art. 8. De aanvraag om een vergunning
dient te worden gericht tot Onze Minister en
in drievoud schriftelijk bij hem te worden in-
gediend.

Art. 9. De aanvraag om een vergunning
dient te bevatten:

a. een opgave van de naam en het adres van
de aanvrager;

b. een beschrijving van het toestel, zo moge-
lijk onder vermelding van het fabrikaat of
handelsmerk, het type, het bouwjaar, en ge-
gevens, welke de straling van het toestel karak-
teriseren;

e. een omschrijving van de plaats, waar de
aanvrager voornemens is het toestel te gebrui-
ken of, indien hu toestel op steeds wisselende
plaatsen zal worden gebruikt, een zo goed
mogelijke aanduiding daarvan;

d. een omschrijving van het doel, waarvoor
de aanvrager voornemens is het tosstel te ge-
bruiken;

e. een beschiijving van de maatregelen,
welke de aanvrager zal nemen ter bescherming
tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende
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«reling in en buiten de onder c bedoelde plaats
of plaatsen;

ƒ. e«n opgave van omstandigheden op grond
waarvan de aanvrager meent deskundig te zijn
met betrekking tot de in artikel 17, eerste lid,
onder a, b, c en d, genoemde onderwerpen, dan
wel van de namen van de deskundige personen,
die overeenkomstig de genoemde bepaling
door hem zijn °f zullen worden aangewezen,
onder vermelding van de omstandigheden op
grond waarvan deze personen geacht kunnen
worden deskundig te zijn.

Art. 10. Indien Onze Minister van oordeel is,
dat een aanvraag onvoldoende gegevens bevat
om haar te kunnen beoordelen, kan hij ver-
langen, dat binnen een door hem te stellen
termijn de daartoe nodige verdere gegevens
worden verstrekt.

Art. 11.1 1. v a n de ontvangst van een aan-
vraag om een vergunning voor het gebruik van
een toestel als bedoeld in artikel 6, eerste lid,
onder a doet Onze Minister, onder toezending
van een afschrift van de aanvraag, mededeling
aan het bestuur van de gemeente, binnen welke
het toestel zal worden gebruikt. De medede-
ling kan, indien toepassing is gegeven aan ar-
tikel 10, geschieden na ontvangst van de in dat
artikel bedoeide gegevens.

2. Het gemeentebestuur, dat een mededeling
als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen,
maakt deze zo spoedig mogelijk op de in de ge-
meente gebruikelijke wijze bekend en draagt
zorg, dat de aanvraag gedurende drie weken
na de bekendmaking ter inzage ligt op de
secretarie van de gemeente.

3. Het gemeentebestuur draagt bovendien
zorg, dat gelijktijdig met de bekendmaking,
bedoeld in het tweede Hd:

a openbare kennisgeving wordt gedaan
door aanplakking op het terrein, waar het toe-
stel, waarvoor de vergunning wordt gevraagd,
zai worden gebruikt;

b. schriftelijk kennis van de mededeling
wordt gegeven aan de eigenaren en gebruikers
van de percelen, grenzende aan dat, waar het
toestel zal worden gebruikt.

Gewijzigd bij Besluit van 17 juni 1971, Sib.
429.
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4. Indien het toestel zal worden gebruikt op

een perceel, grenzende aan een andere ge-
meente, geschiedt de bekendmaking, bedoeld
in het tweede lid, ook in die gemeente, zulks
op de aldaar gebruikelijke wijze en gelijktijdig
met de bekendmaking in de gemeente, binnen
welke het toestel zal worden gebruikt. Het be-
stuur van de laatstgenoemde gemeente ver-
schaft daartoe tijdig de nodige gegevens aan
het bestuur dier andere gemeente.

Art. 12. 1. Belanghebbenden kunnen bin-
nen drie weken na de bekendmakingen, be-
doeld in artikel 11, schriftelijk bezwaren, ont-
leend aan vrees voor gevaar, schade of hinder,
tegen het verlenen van de vergunning indienen.
De bezwaarschriften dienen te worden gericht
tot Onze Minister en te worden ingediend bij
het bestuur van de gemeente, binnen welke het
toestel zal worden gebruikt, of, voor wat be-
treft bezwaren van deze gemeente zelf, bij Onze
Minister. Het gemeentebestuur zendt de ont-
vangen bezwaarschriften, desgewenst voorzien
van zijn opmerkingen, zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval binnen zes weken na de be-
kendmakingen, bedoeld in artikel 1 i, aan Onze
Minister.

2. Onze Minister geeft de aanvrager kennis
van de door belanghebbenden ingediende be-
zwaren en stelt hem in de gelegenheid binnen
een daarbij te stellen termijn mede te delen, tot
welke opmerkingen deze bezwaren hem aan-
leiding geven dan wel op welke wijze hij bereid
is daaraan tegemoet te komen.

Art. 13. 1. De artikelen Jl en 12 blijven
buiten toepassing met betrekking tot een aan-
vraag om een vergunning voor het gebruiken
van een toestel:

a. in een voertuig of aan boord van een
vaartuig of van een luchtvaartuig;

b. op steeds wisselende plaatsen, indien naar
het oordeel van Onze Minister het belang van
de toepassing van die artikelen niet opweegt
tegen de daaraan verbonden bezwaren.

2. Op verzoek van de aanvrager blijven de
artikelen 11 en 12 voorts buiten toepassing met
betrekking tot een aanvraag om een vergun-
ning voor het gebruiken van een toestel, dat
zich nog in het stadium van beproeving of
onderzoek bevindt, indien het belang van de
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geheimhouding zulks naar het oordeel van
Onze Minister rechtvaardigt. Het verzoek is
met redenen omkleed.

Art 14. 1. Onze Minister beslist op de aan-
\raag om een vergunning in overeenstemming
met Onze Ministers, wie het mede aangaat.

2. Een krachtens het eerste lid vastgestelde
beschikking wordt aan de aanvrager bij aange-
tekende brief toegezonden. In geval van weige-
ring van de vergunning vermeldt zij de gronden,
waarop zij steunt.

3. Binnen een week na verzending van zijn
beschikking op de aanvraag doet Onze Mi-
nister aan het bestuur van de gemeente, waar-
aan de in artikel 11, eerste lid, bedoelde mede-
deling is gedaan en aan degenen, die bezwaren
hebben ingediend tegen het verlenen van de
vergunning, mededeling van zijn beslissing.
Deze mededeling vermeldt, indien de vergun-
ning is verleend, hetgeen daarbij ten aanzien
van de ingediende bezwaren is overwogen.

4. Het in het derde lid bedoelde bestuur
brengt, indien artikel 11, vierde lid, toepassing
heeft gevonden, de mededeling ter kennis van
het bestuur der betrokken andere gemeenten.

Art. IS. Van het verlenen van een vergun-
ning wordt in de Staatscourant mededeling ge-
daan.

Art. 16. De houder van een vergunning is
verplicht aan Onze Minister kennis te geven
van een na het verlenen van de vergunning up-
getreden wijziging in een der gegevens, ver-
meld bij de aanvraag van de vergunning.

§ III. Het gebruik van toestellen

Afdeling 1. Algemeen

Art. 17. 1. Degene, die een toestel gebruikt,
dient deskundig te zijn met betrekking tot:

a. de werking van het toestel;
b. de aard van de door het toestel opge-

wekte straling;
c. de gevaren van de straling;
d. de wijze, waarop bescherming tegen de

onder c bedoelde gevaren kan worden ver-
kregen;
dan wel ervoor zorg te dragen, dat de bediening
van het toestel geschiedt door dan wel onder
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leiding of toezicht van door hem daartoe aan-
gewezen, en terzake jegens hem verantwoorde-
lijke personen, die deskundig zijn met betrek-
king tot de onder a, b,cend genoemde onder-
werpen.

2. Voor de toepassing van dit artikel worden
personen, die diploma's hebben verworven of
opleidingen hebben gevolgd, door Onze Mi-
nister in overeenstemming met Onze Ministers,
wie het mede aangaat, daartoe aangev-rzen,
geacht te voldoen aan de in het eerste lid be-
doelde deskundigheidscisen. Een aanwij/'ng
als bedoeld in de eerste volzin wordt in de
Staatscourant bekend gemaakt.

Art. 18. 1. Indien de gebruiker van een toe-
stel dit niet uitsluitend zelf bedient, is hij ver-
plicht ervoor zorg te dragen, dat voor deger.cn,
die het toestel bedienen, en voor degenen, ilh
aan de bediening leiding geven of daarep ?o;-
zicht houden, schriftelijke instructies wordon
vastgesteld ter verzekering van de naleving van
de bij of krachtens dit besluit gegeven voor-
schriften.

2. Degene, voor wie een instructie als in htt
eerste lid bedoeld is vastgesteld, is verplicht
deze in acht te nemen.

Art. 19. 1. De gebruiker van een toestel is.
verplicht ervoor zorg te dragen, dat het toe? tel
met alles, wat daartoe behoort, alsmede hulp-
en beveiligingsmiddelen, voldoen aan de eiser.
van goed en veilig werk en in goede staat van
onderhoud verkeren.

2. In gevallen, behorende tot door Onze Mi-
nister aangewezen categorieën, is de gebruiker
van een toestel verplicht ervoor zorg te dragen,
dat de uitgezonden straling van het toestel ge-
regeld v/ordt gemeten en dat geregeld wordt
geverifieerd of het veilig gebruik van het toe-
Stel voldoende is gewaarborgd. De meting
onderscheidenlijk verifiëring geschiedt door
een door Onze Minister met het oog daarop
erkende onderneming, dienst of instelling. Een
aanwijzing als bedoeld in de eerste volzin en
een erkenning als bedoeld in de tweede volzin
worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

3. De gebruiker van een toestel is verplicht
ervoor zorg te dragen, dat het toestel met alles,
wat daartoe behoort, alsmede hulp- en beveili-
gingsmiddelen, zodanig zijn opgesteld of in-
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gericht, dat lichamelijke schade ten gevolge van
bestraling zoveel mogelijk is voorkomen.

Art 20. 1. De gebruiker van een toestel is
verplicht ervoor zorg te dragen, dat dit van een
zodanige afscherming is voorzien, dat de
anders dan door de opening, bestemd voor het
uittreden van de nuttige stralenbundel, naar
buiten tredende straling de veiligheid van
mensen, dieren, planten en goederen niet in
govaar kan brengen.

2. Toestellen voor diagnostisch of thera-
peutisch gebruik in de medische of veterinaire
praktijk moeten in elk geval voldoen aan de
eis, dat bij gesloten opening het exposietempo
van de door het omhulsel naar buiten tredende
straling, gemeten bij de maximale versnellings-
spanning en de daarbij behorende continu toe-
laatbare stroom, op een meter afstand van het
focus niet meer bedraagt dan 100 milliröntgen
per uur bij toestellen voor diagnostische ge-
bruik of 1 röntgen per uur bij toestellen voor
therapeutisch gebruik.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid
geldt niet voor:

a. röntgenbuizen voor een maximale span-
ning van meer dan 250 kilovclt en

b. röntgenbuizen, opgesteld in natuurkun-
dige of elektro-technische laboratoria of be-
proevingsruimten,
indien maatregelen zijn genomen, waardoor
lichamelijke schade tengevolge van uitwendige
bestraling zoveel mogelijk is voorkomen.

4. De gebruiker van een tubus of een ander
de grootte van de nuttige straler.bundel bepa-
lend middel is verplicht ervoor zorg te dragen,
dat dit middel dezelfde mate van bescherming
waarborgt als het omhulsel van het toestel voor
zover dit dient tot bescherming tegen straling.

Art. 21. 1. De gebruiker van een tocstei is
verplicht ervoor zorg te dragen, dat dit toestel
ea alles, wat daartoe behoort, zodanig is opge-
steld en afgeschermd, dat personen, niet zijnde
personen als bedoeld in artikel 4 van het
Veiligheidsbesluit ioniserende stralen {JStb.
1963, 98) en niet zijnde personen ten aanzien
van wie Hoofdstuk XIV van het Mijnreglement
1964 (JStb. 538) van toepassing is, behalve in-
dien zij ten behoeve van een medische behan-
deling of beroepshalve aan de straling van het
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toestel zijn blootgesteld, daardoor geen groter
dosisequivalent kunnen ontvangen dan:

a. voor zover fysische controle van de stra-
ling redelijkerwijze mogelijk is ter plaatse,
waar deze personen zich bevinden: 0,5 rem in
één jaar;

ö, voor zover controle als bedoeld onder a
redelijkerwijze onmogelijk is: 150 miilirem in
één jaar.

2. Hij is verplicht maatregelen te nemen, er-
toe strekkende, dat in de in het eerste !id be-
doelde personen, voor zover zij beroepshalve
aan straling worden blootgesteld, daardoor
geen groter dosisequivalent kunnen ontvangen
dan personen als bedoeld in het in het eerste
lid genoemde artikel.

Art. 22. De gebruiker van een toestel is ver-
plicht ervoor zorg te dragen, dat door personen
beneden de leef tijd van 18 jaar of door zwan-
gere vrouwen geen assistentie van niet-beroeps-
TBBÜge aard wordt verleend, welke meebrengt
dat deze personen aan straling worden bloot-
gesteld.

Art. 23. De gebruiker van een toestel is ver-
plicht doeltreffende maatregelen te nemen ten
aanzien van de inrichting, opstelling en werk-
wijze van het toestel teneinde te voorkomen,
dat door verstrooide straling schade wordt toe-
gebracht aan mensen, dieren, planten of goe-
deren.

Art. 24. De gebruiker van een toestel voor
medisch-radiografisch onderzoek is, indien dit
toestel wordt gebruikt met een frequentie van
meer dan 1000 opnamen per week, verplicht
maatregelen te nemen, waardoor het niet mo-
gelijk is dat het toestel in werking wordt ge-
steld zolang niet de bescherming van de zich
ter plaatse bevindende personen tegen de stra-
ling, verstrooid door hen die een onderzoek
ondergaan, tot stand is gebracht.

Ar t 25. 1. Indien toestellen worden ge-
bruikt voor rönt^enfluoroscopie dienen zij zo-
danig te zijn ingericht, dat de directe stralen-
bundel binnen het vlak van het beeldscherm
blijft, ongeacht de stand en de afstand van de
stralenbron ten opzichte van het scherm.

2. Het is verboden kryptoscopen te gebrui-
ken.

Art. 26. De gebruiker van een toestel is ver-
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Plicht maatregelen te nemen om te voorkomen,
dat het toestel door onbevoegden in werking
wordt gesteld.

Afdel ing2. Naderee i sen

Art. 27. J. De gebruiker van een toestel is
verplicht te voldoen aan nadere eisen, ter zake
van de in de artikelen 19—26 vervatte bepa-
lingen aan hem gesteld door de regionale in-
specteur van de volksgezondheid, belast met
het toezicht op de hygiëne van het milieu in het
gebied, v/aar het toestel zich bevindt. Deze
stelt de eisen na overleg met de inspecteur van
de volksgezondheid, wie het mede aangaat.

2. Eisen die mede strekken ter bescherming
bij arbeid van de hieronder genoemde aard
worden slechts gesteld nadat tevens overleg is
gepleegd met het daarbij genoemde overheids-
orgaan:

a. arbeid waarop de Veiligheidswet 1934 van
toepassing is: het bevoegde districtshoofd van
de arbeidsinspectie;

5. stuwadoorsarbeid: da ter plaatse bevoeg-
de hoofdinspecteur van de havenarbeid;

e. arbeid op of in een mijr.werk, on cen
boorwerk of bij mijnbouwkundigc onderzoe-
kingen: de Inspecteur-Generaal der Mijruri.

3. Eisen die uitsluitend strekken ter be-
scherming bij arbeid van de in het tweede lid
genoemde aard worden in afwijking van het
eerste lid gesteld door het daarbij in het tweede
lid genoemde orgaan.

4. In het tweede lid wordt onder „stuwa-
doorsarbeid", onderschdideniiik onder „mijn-
werk" en „boorwerk", verstaan hetgeen daar-
onder in de Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486),
onderscheidenlijk in het Mijnreglement 1964
(Srb. 538), wordt verstaan.

Afdeling 3. Aangifte

Art. 28. I. De gebruiker van een toestel is
verplicht van het in gebruik nemen en het be-
cindigen van het gebruik van het toestel over-
eenkomstig door Onze Minister te stellen rege-
1 en aangifte te doen. De verplichting geldt niet
in de gevallen, bedeeld in artikel 7.
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2. De in het eerste lid bedoelde- regelen
worden in de Staatscourant bekend gemaakt'.

§ IV. Ontheffingen

Art. 29. 1. Wij kunnen ten behoeve van in-
stellingen van wetenschap van in artikel 6 ver-
vatte verboden op daartoe strekkend verzoek
ontheffing verlenen.

2. Aan een ontheffing als in het eerste lid
bedoeld worden de voorschriften verbonden,
welke naar Ons oordeel nodig zijn ter bescher-
ming van mensen, diersn, 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
Minister van Onderwijs en Wetenschappen of
van Landbouw en Visserij, wie het rechtstreeks
aangaat, in overeenstemming met Onze Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en met Onze Ministers, wie het verder mede
aangaat, de Centrale Raad voor de Kern-
energie gehoord.

Art. 30. 1. In bijzondere gevallen kan Onze
Minister ontheffing verlenen van bepalingen,
vervat in de artikelen 5, 19—25 en 28.

2. Aan een ontheffing als in bet eerste lid
bedoeld worden de voorschriften verbonden,
welke naar het oordeel van Onze Minister
nodig zijn ter bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen.
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stcld, kan degene, die door de beschikking
rechtstreeks in zijn belang is getrofiqn, voor-
ricning vragen bij Onze Minister, onderschei-
denlijk, indien het een beschikking van de
Inspecteur-Generaal der Mijnen betreft, bij
Onze Minister van Economische Zaken. Het
gtstelde bij of krachtens artikel 56, tweede,
derde en vierde lid, van de wet is van overeen-
komstige toepassing.

£ VI. Slotbepalingen

Art. 32. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Toestellenbesluit Kernenergiewet.

2. Het treedt in werking op een door Ons te
bepalen tijdstip 1.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid is belast met de uitvoering van dit
besluit, dat met de daarbij behorende nota van
ioelichting in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst, enz.

(Uitgegeven 9 oktober 1969.)

§ V. Beroep

Art. 31. I. Tegen een beschikking betref-
fende een vergunning als in § H bedoeld kan
degene, die door de beschikking rechtstreeks
in zijn belang is getroffen, bij Ons voorziening
vragen. De artikelen 50, tweede lid, 51, 52, 53
en 55 van de wet zijn van overeenkomstige
toepassing.

2. Tegen een beschikking waarbij een nadere
eis als in artikel 34, vijfde lid, van de wet of in
artikel 27 van dit besluit bedoeld wordt ge»

1 Regelen zijn gesteld bij de Beschikking aan-
gifte toestellen Kernenergiewet van 14 oi;i. 1^75,
Sten. 203, eveneens opgenomen onder deze bij-
lagen.

Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is ds datum van inwerkinntrcding
1 jan. 1970.


