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BESLUIT van 4 september 1969, Stb. 403, lot
uitvoering van de artikelen 16, 17, 19, eer-
ste lid, en 21 van de Kernenergiewet (Be-
sluit keruinstallaties,'splijtstoffen en ertsen J.

Wij JULIANA, enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van
Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid van 8 mei 1968, no. 6'i8,'372
VV.j.A., godaan in overeenstemming met Or.zc
Minister vr.n Verkeer en Waterstaat, de Cen-
trale Raa.l voor de Kernenergie gehoord:

Gelet op de artikelen 16, 17 19, eerste lid,
21, 26, 73 en 76, eerste lid, van de Kernenergie-
wet (Stb. 1963,82);

De Raad \an State gehoord (advies van 10
juli 1968, n". 42);

Gezien het nader rapport van Onze Minister
van Economische Zaken en de Staatssecretaris
van SiM.5-.ile Zaken en Volksgezondheid van 3
september J969, no. C69'609 W.J.A., uitge-
bracht in overeenstemming met Onze Mirvsier
van Verkeer en Waterstaat;

Hebhen goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I

Inleidende bepalingen

Art. 1. J. Dit besluit verstaat onder:
wet: de Kernenergiewet {Stb. 1963, 82);
Onze Ministers: Onze wünisters van Econo-

mische Zaleen en van Sociale Zaken en Volks-
gezondhoiJ.

2. Artikel 2 van het Deiinitiebesluit Kern-
cnersievet (Stb. 1969, 35S) is van toepassing.

Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op
heJ vervoeren, het voorhanden hebben bij op-
slag in verband rust het vervoer en het binnen
of buiten Nederlands grondgebied brengen ot'
doen brengen van splijtstoffen of ertsen.

HOOFDSTUK II

Aanvragen om vergunningen

§ l. Algemene bepalingen

Art. 3. i. De aanvraag om een vergunning
als bedojid in artikel 15 van ds wet geschied;
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schriftelijk. Zij is gericht tot Onze Ministers
en wordt ingediend bij Onze Minister van Eco-
nomische Zaken met gelijktijdige toezending
van een afschrift aan Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

2. In de aanvraag dienen te zijn vermeld:
a. naam en adres van de aanvrager;
b. eea feitelijke omschrijving van hetgeen

de aanvrager met de betrokken splijtstoffen
of ertsen wenst te doen onderscheidenlijk een
aanduiding van de betrokken inrichting of uit-
rusting, onder vermelding van bet gebruik, dat
de aanvrager van die inrichting of uitrusting
wenst te maken;

c. voor zover een of meer der in de artikelen
4-14 vervatte bepalingen op de betrokken aan-
vraag van toepassing zijn, de gegevens, welke
de aanvraag uit dien hoofde in het bijzonder
dient te bevatten dan wel, ingeval zodanige
gegevens in een bij de aanvraag behorende
bijlage zijn vernield, een korte aanduiding
van de aard en de inhoud dezer gegevens met
verwijzing naar de betrokken bijlage;

d. een opgave van de tijdsduur, waarvoor
de vergunning wordt verlangd.

3. Aanvragen om een vergunning, welke
vallen onder verschillende bepalingen van de
paragrafen 2-4, kunnen, voor zover die aan-
vragen betrekking hebben op dezelfde inrich-
ting of uitrusting dan '.vel op inrichtingen, die
tezamen een geheel vormen en die in eikaars
onmiddellijke nabijheid zijn gelegen, of op uit-
rustingen, die in eenzelfde vaartuig worden of
zijn aangebracht, in de vorm van een enkele,
samengestelde aanvraag worden ingediend.
Op zodanige aanvraag zijn alie bepalingen
van toepassing, welke betrekking hebben op de
afzonderlijke aanvragen, waaruit zij is samenge-
steld, met dien verstande dat in gevallen, waar-
in tnverkorte toepassing dezer bepalingen zou
leiden tot meervoudige vermelding van een-
zelfde gegeven, mc; een enkelvoudige vermel-
ding kan worden volstaan.

4. Indien een aanvraag om een vergunning
betrekking heeft op een inrichting of uitrusting,
ten^aanzien waarvan reeds eerder een aanvrage
is ingediend, kan, voor zover bepaalde gege-
veDS reeds bij de eerdere aanvraag zijn ver-
strekt en geen wijziging hebben ondergaan,
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naar die eerdere aanvraag worden verwezen.

5. De aanvraag dient te zijn gedagtekend
en door of namens de aanvrager te zijn onder-
tekend. Het in het eerste lid bedoelde afschrift
dient door of namens de aanvrager voor eens-
luidend te zijn ondertekend.

6. leder Onzer Ministers kan de indiening
van verdere afschriften van de aanvraag oi' van
daarbij behorende bijlagen verlangen.

7. Indien een Onzer Ministers of een Onzer
Minister^ wie het mede aangaat, van oorceel
is, dat een aanvraag onvoldoende gegevens
bevat om haar te kunnen beoordelen, kan hij
verlangen, dat binnen een door hem te stellen
termijn de daartoe nodige verdere gegevens
worden verstrekt.

§ 2. Aanvragen om een vergunning voor het
voorhanden hebben of het zich ontdoen van

splijtstoffen of ertsen

Art. 4. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het voorhanden hebben van splijtstoiren
dient in het bijzonder te bevauen:

a. eon opgave van de hoeveelheden, de che-
mische en fysische toestand, de vorm, het ge-
halte er< de verrijkingsgtaid, zomede, voor
wat bestraalde splijtstoffen betreft, een zo
nauwkeurig mogelijke opgave van de activiteit
der splijtstoffen;

b. ee.ïi opgave van het doel, waarvoor de
aanvrager de splijtstoffen voorhanden wenst
te hebben;

<:.' een opgave en beschrijving van de plaats,
waar de splijtstoffen voorhanden worden ge-
houden, dan wel, indien ten aanzien van de in-
richting of uitrusting, waarin de splijtstoffen
voorhanden worden gehouden, een vergun-
ning als bedoeld in artikel !5, onder b of e,
van ds wet is vereist, een opgave van die in-
richting of uitrusting, onder verwijzing naar
de ten aanzien daarvan verleende vergunning,
dan wel naar de aanvraag om een zodanige
vergunning.

2. De aanvraag om een vergunning voor het
voorhanden hebben van ertsen dient in het
bijzoncer te bevatten:

> Zie besluit van 26 april 1972, Stb. 242.
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a. can opgave van de aard, de hoeveelheid en

het gemiddelde uranium- of thoriumgehalte
der ertsen;

b. een opgave van het doel, waarvoor de
aanvrager de ertsen voorhanden wenst te heb-
ben;

c. een opgave en beschrijving van de plaats,
waar de ertsen voorhanden zullen worden ge-
houden, alsmede een beschrijving van de maat-
regelen, welke door of vanwege de aanvrager
zullen worden getroffen ter bescherming van
mensen, dieren, planten en goederen.

Art. 5. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het zich ontdoen van splijtstoffen dient
in het bijzonder te bevatten:

a. een opgave van de hoeveelheden, de che-
mische en fysische toestand, de vorm, het ge-
halte en de verrijkingsgraad, zomede een zo
nauwkeurig mogelijke opgave van de activi-
teit der splijtstoffen;

b. een opgave en beschrijving van de plaats,
waar en de wijze, waarop de aanvrager zich van
de splijtstofTen wenst te ontdoen;

c. een beschrijving van de maatregelen,
welke door of vanwege de aanvrager zullen
worden getroffen ter bescherming van mensen,
dieren, planten en goederen.

2. De aanvraag om een vergunning voor het
zich ontdoen van ertsen dient in het bijzonder
te bevatten:

a. een opgave van de aard, de hoeveelheid
en het gemiddelde uranium- of thoriumgehalte
der ertsen;

b. een opgave en beschrijving van de ptaats,
waar en de wijze, waarop de aanvrager zich van
de ertsen wenst te ontdoen;

c. een beschrijving van de maatregelen,
welke door of vanwege de aanvrager zullen
worden getroffen ter bescherming van mensen,
dieren, planten en goederen.

§ 3. Aanvragen om een vergunning ten aanzien
van een inrichting ais bedoeld in artikel 15, onder

b, van de wet

Art. 6. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het oprichten van een inrichting, waarin
kernenergie kan worden vrijgemaakt, dient in
het bijzonder te bevatten:
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o. een opgave en beschrijving van de plaats,

waar de inrichting zal worden gevestigd, onder
vermelding van alle terzake doende omstandig-
heden van geografische, geologische, klima-
tologische en andere aard;

b. een beschrijving van de inrichting met in-
begrip van de daarin te bezigen installaties,
alsmede van de werking van die inrichting en
installaties, met opgave van de leveranciers van
d>e onderdelen, welke voor de beoordeling
van de veiligheid van belang zijn, en onder ver-
melding van het hoogste vermogen, waarop de
inrichting zal werken;

c. een opgave van de chemische en fysische
toestand, de vorm, het gehalte en de verrijkings-
graad der splijtstoffen, welke in de inrichting
zuilen worden gebruikt, onder vermelding van
do hoeveelheid der onderscheidene splijtstoffen,
welke ten hoogste te eniger tijd in de inrichting
aanwezig zal zijn;

d een beschrijving van de wijze, waarop de
or.dcr c bedoelde splijtstoffen in de inrichting
zullen worden gebruikt, en van de wijze, waar-
op de splijtstoffen voor en na het gebruik >ul!en
worden bewaard;

e. een globale opgave van het totaal aantal
personen, dat bij normaal bedrijf in de in-
richting werkzaam zal zijn, alsmede een opgave
van het aantal deskundige en andere leden
van het personeel, dat rechtstreeks bij het vrij-
maken van kernenergie betrokken zal zip, en
van de onderlinge taakverdeling tussen die
personeelsleden, zomede — voor wat betreft
toezichthoudend personeei — van de gronden,
waarop zij geacht kunnen worden voldoende
deskundigheid voor het verrichten van hun
taak te bezitten;

ƒ. een beschrijving van de wijze, waarop de
aanvrager voornemens is zich na gebruik te
ontdoen van de onder c bedoelde splijtstoflen;

£, een beschrijving van de wijze, waarop de
aanvrager voornemens is zich te ontdoen van
radioactieve stoffen, welke tijdens het gebruik
van de onder c bedoelde splijtstoffen zullen
ontstaan;

h. een beschrijving van de maatregelen, welke
door of vanwege de aanvrager zullen worden
getroffen ter bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen, waaronder begrepen de
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maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade
of hinder buiten de inrichting, tijdens normaal
bedrijf, en ter bescherming van mensen, die-
ren, planten en goederen tegen gevaren, voort-
vloeiende uit de in die beschrijving te vermel-
den ongevallen, welke redelijkerwijs mogelijk
zijn te achten en besmetting van de omgeving
teweeg kunnen brengen (veilighcidsrapport);

1. een opgave van de financiële zekerheid,
welke de aanvrager ter voidoening aan een bij-
zondere wettelijke regeling van de aansprake-
lijkheid op het feibied van de kernenergie zal
hebben en in stand houden, onder vermelding
van alle ter zake doende gegevens.

2. Ingeval het ir. het eerste lid, onder h, be-
doelde veiligheidsrapport gegevens bevat, waar-
van de geheimhouding naar het oordeel van
Onze Ministers in het belang van de staat is ge-
boden, dan wel orr. andere redenen is gerecht-
vaardigd, kunnen Onze Ministers verlangen
onderscheidenlijk op ê -ri daartoe strekkend
verzoek toestaan, dat Je aanvrager het rapport
in een afzonderlijke bijlage bij de aanvraag
opneemt, alsmede, ten behoeve van de in arti-
kel 18 bedoelde terinzagelegging. een tweede
exemplaar van het ,-apport, waarin vorenbe-
doelde gegevens niet voorkomen, aan de aan-
vraag toevoegt.

3. Het eerste en uveede lid zijn van over-
eenkomstige toepassing op een aanvraag cm
een vergunning voor het in werking brengen of
in werking houden van een inrichting als in het
eerste lid bedoeld.

Art. 7. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het oprichten van een inrichting, waarin
splijtstoffen, welke plutonium of verrijkt ura-
nium bevatten, of bestraalde splijtstoffen kun-
nen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt,
dient in het bijzonder te bevatten de gegevens,
bedoeld in artikel 6, eerste lid, met dien ver-
stande dat:

a. onder b in plaats van „het hoogste ver-
mogen, waarop de inrichting zal werken"
wordt gelezen: „de grootste hoeveelheid der
onderscheidene splijtstoffen, welke in een be-
paald tijdvak in de inrichting kan worden ver-
vaardigd, bewerkt of verwerkt";

*. telkens in plaats van „gebruikt" onder-
scheidenlijk „het gebruik" of „het vrijmaken
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van kernenergie" wordt gelezen: „vervaardigd,
bewerkt of verwerkt" onderscheidenlijk „de
vervaardiging, bewerking of verwerking".

2. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkom-
stige toepassing.

3. Het eerste en tweede lid zijn van over-
eenkomstige toepassing op een aanvraag om
een vergunning voor het in werking brengen
of in werking houden van een inrichting ais in
het eerste lid bedoeld.

Art. 8. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het oprichten van een inrichting, waarin
splijtstoffen als bedoeld in artikel 7, eerste iid,
worden opgeslagen, dient in het bijzonder te
bevatten:

a. een opgave en beschrijving van de plaats,
waar de inrichting zal worden gevestigd, onder
vermelding van alle terzake doende omstandig-
heden van geografische, geologische, klimato-
logische en andere aard;

b. een opgave van de chemische en fysische
toestand, de vorm, het gehalte en ds ver-
rijkingsgraad, zomede, voor wat bestraalde
«püjtstoffen betreft, een zo nauwkeurig mogelij-
ke opgave van de activiteit der splijtstoffen,
onder vermelding van de hoeveelheid der onder-
scheidene splijtstoffen, welke ten hoogste ie
eniger tijd in de inrichting aanwezig i.al zijn;

c. een globale opgave van het totaal aantal
personen, dat bij normaal bedrijf in de inrich-
ting werkzaam zal zijn, alsmede een opgave
van het aantal leden van het personeel, dat
rechtstreeks bij de opslag van splijtstoffen be-
trokken zal zijn, en van de onderlinge taakver-
deling tussen die personeelsleden, zomede —
voor wat betreft het toezichthoudend perso-
neel — van de gronden, waarop zij geacht kun-
nen worden voldoende deskundigheid voor het
verrichten van hun taak te bezitten;

d. een veiligheidsrapport a!s bedoeld in ar-
tikel 6, eerste lid, onder h;

e. een opgave van de financiële zekerheid
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder i;

2. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkom-
stige toepassing.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeen-
komstige toepassing op een aanvraag om een
vergunning voor het in werking brengen of in
werking houden van een inrichting als in het
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eerste lid bedoeld.

Art. 9. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het oprichten van een inrichting, waarin
onbestraalde splijtstoffen, welke geen plutoni-
um of verrijkt uranium bevatten, kunnen wor-
den vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dient in
het bijzonder te bevatten:

0. een opgave en beschrijving van de plaats,
waar de inrichting zal worden gevestigd;

b. een beschrijving van de inrichting;
c. een opgave van de chemische en fysische

toestand, de vorm en het genalte der solijtstof-
fen, onder vermelding van de hoeveelheid der
onderscheidene splijtstoffen, welke ten hoogste
te eniger tijd in de inrichting aanwezig zal zijn;

d. een opgave van het aantal personeels-
leden, dat verantwoordelijk zal zijn voor het
op deskundige wijze vervaardigen, bewerken,
of verwerken van splijtstoffen, met vermelding
van de gronden, waarop zij geacht kunnen
worden voldoende deskundigheid te bezitten;

e. een beschrijving van de maatregelen, wel-
ke door of vanweg« de aanvrager zullen wor-
den getroffen ter bescherming van mensen, die-
ren, planten en goederen, waaronder begrepen
de maatregelen ter voorkoming van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing op een aanvraag om een vergunning
voor het in werking brengen of in werking hou-
den van een inrichting als in dat lid bedoeld.

Art. 10. (Vervallen.) '
Art. 11. 1. De aanvraag om een vergunning

voor het wijzigen van een inrichting als bedoeld
in artikel 6, 7, 8 of 9 dient in het bijzonder te
bevatten:

a. een opgave van de vergunning, krachtens
weïke de betrokken inrichting is opgericht dan
wel in werking gebracht of gehouden;

b. een beschrijving van de voorgenomen
wijziging;

c. indien de aanvraag betrekking heeft op
een inrichting als bedoeld in artikel 6, 7 of 8
en de voorgenomen wijziging van invloed is op
een of meer gegevens, vermeld in het ter verkrij-
ging van de onder a bedoelde vergunning over-
gelegde veiligheidsrapport, een desbetreffende

1 Zie besluit van 26 april 1972, Stb. 242.
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aanvulling van dat rapport.

2. Ten tanzien van een aanvulling als be-
doeld in het eerste lid, onder c, is artikel 6,
tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Aanvragen om een vergunning ten aanzien
van een uitrusting ah bedoeld in artikel 15,

onder c, van de wet

Art. 12. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het aanbrengen in een vaartuig van een
uitrusting, geschikt om dat vaartuig door mid-
del van kernenergie voort te bewegen en be-
stemd om op het grondgebied van Nederland
in werking te worden gebracht of gehouden,
dient in het bijzonder te bevatten:

a. een opgave van de plaats, waar de uit-
rusting in het vaartuig zal worden aangebracht:

b. indien de plaats, waar de uitrusting \oor
de eerste maal ter beproeving in werkins ?.ai
worden gebracht, binnen Nederland is gelegen.
een opgave en beschrijving van die plaats, cri-
der vermelding van alle ter zaks doende om-
siandighcden van geografische, geologische,
klimatologische en andere aard, zomede een
opgave van de havens, waar het vaartu".s bij
verblijf in Nederland ligplaats zal hebben;

c. een beschrijving van de uitrusting met
inbegrip van de daarbij te bezigen installaties,
alsmede van de werking van die uitrusting en
installaties, met opgave van de leveranciers
van die onderdelen, welke voor de beoordeling
van de veiligheid van belang zijn, en onder
vermelding van het hoogste vermogen, waarop
de uitrusting zal werken;

d. een opgave van de chemische en fysische
toestand, de vorm, het gehalte en de verrij-
kingsgraad der splijtstoffen, welke in de uit-
rusting zullen worden gebruikt, onder vermel-
ding van de hoeveelheid der onderscheidene
splijtstoffen, welke ten hoogste te eniger tijd
in de uitrusting aanwezig zal zijn;

e. een beschrijving van de wijze, waarop de
onder d bedoelde splijtstoffen in de uitrusting
zullen worden gebruikt, en van de wijze, waar-
op de splijtstoffen voor en na het gebruik zul-
len worden bewaard;

ƒ. een globale opgave van het totaal aantal
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personen, dat bij normaal bedrijf als beman-
ning en passagiers op het vaartuig aanwezig za)
zijn, alsmede een opgave van het aantal des-
kundige en andere leden der bemanning, dat
rechtstreeks bij het in werking brengen en in
werking houden van de uitrusting betrokken
zal zijn, en van de onderlinge taakverdeling
tussen die bemanningsleden, zomede — voor
wat betreft toezichthoudend personeel — van
de gronden, waarop zij geacht kunnen worden
voldoende deskundigheid voor het verrichten
van hun taak te bezitten;

g. een beschrijving van de v/ijze, waarop de
aanvrager voornemens is zich na gebruik te
ontdoen van c!e onder d bedoelde splijtstoffen;

k. een beschrijving van de wijze, waarop de
aanvrager voornemens is zich te ontdoen van
radioactieve stoffen, welke tijdens het gebruik
van de onder d bedoelde splijtstoffen zullen
ontstaan;

1. een beschrijving van het vaartuig, onder
vermelding van zodanige gegevens als nodig
zijn om het cevaar, dat de uitrusting voor men-
sen, dieren, planten en goederen teweeg kan
brengen, te kunnen beoordelen;

j . een beschrijving van de maatregelen, welke
door of vanwege de aanvrager zullen worden
getroffen ter bescherming van mensen, dieren,
planten en goederen, waaronder begrepen de
maatregalen ter voorkoming van gevaar of
schade buiten het vaartuig, tijdens normaal be-
drijf, en ter tascherming van mensen, dieren,
planten en goederen tegen gevaren, voortvloei-
ende uit de in die beschrijving te vermeiden on-
gevallen, welke redelijkerwijs mogelijk zijn te
achten en besmetting van de omgeving teweeg
kunnen brengen (veiligheidsrapport);

Jfc. een opgav-, van de financiële zekerheid,
welke de aanvrager ter voldoening aan een bij-
zondere wettelijke regeling van de aansprake-
lijkheid op het gebied van de kernenergie zal
hebben en in stand houden, onder vermelding
van alle ter zake doende gegevens;.

2. Ingeval het in het serste lid, onder ƒ, be-
doelde veiligh ïidsrapport gegevens bevat,
waarvan de geheimhouding naar het oordeel
van Onze Ministers in het belang van de staat
is geboden, dan wel om andere redenen is ge-
rechtvaardigd, kunnen Onze Ministers ver-
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langen, onderscheidenlijk op een daartoe
strekkend verzoek toestaan, dat de aanvrager
het rapport in een afzonderlijke bijlage bij de
aanvraag opneemt, alsmede, ten behoeve van
de in artikel 25 bedoelde terinzapelegging,
een tweede exemplaar van het rapport, waarin
vorenbedoelde gegevens niet voorkomen, aan
de aanvraag toevoegt.

3. Behoudens in het geval in het vijfde lid
voorzien, zijn het eerste en tweede lid van over-
eenkomstige toepassing 'op een aanvraag om
een vergunning voor het aangebracht houder,
dan wel in werking brengen of in werking hou-
den van een uitrusting als in het eerste lid be-
doeld.

4. De aanvraag om een vergunning voor het
in een Nederlands vaartuig aanbrengen of aan-
gebracht houden dan wel in werking brengen
of in werking houden van een uitrusting, ge-
schikt om dat vaartuig door middel van kern-
energie voort te bewegen, doch niet bestemd om
op het grondgebied van Nederland in werking
te «orden gebracht of gehouden, dient, behou-
dens in het geval in het vijfde lid voorzien.
in het bijzonder de gegevens te bevatten, be-
doeld in het eerste lid, onder c-k, zome.ie de
mededeling, dat de uitrusting niet bestemd is
om op het grondgebied van Nederland in wer-
king te worden gebracht of gehouden, en, in-
dien het betreft een vergunning voor het aan-
brengen van een uitrusting, een opgave van de
plaats, waar de uitrusting in het vaartuig zal
worden aangebracht.

5. Ingeval ten aanzien van een vaartuig een
certificaat en een veilieheidsdossier kunnen
worden overgelegd als bedoeld in de voorschrif-
ten 10 en 7 van hoofdstuk Vlll van de Voor-
schriften, gehecht aan het Internationaal Ver-
drag vc^r de beveiliging van mensenlevens op
zee I960 (Trb. 196!, 83 en 34), dient een aan-
vraag om een vergunning als bedoeld in he*
derde of visrde lid in het bijzonder te bevatten:

a. het betrokken certificaat;
b. het betrokken veiligheidsdossier;
c. een opgave van de havens, waar het be-

trokken vaartuig bij verblijf in Nederland üg-
plaats zal hebben dan wel, ingeval de aanvraag
betrekking heeft op een in een Nederlands
vaartuig aangebrachte uitrusting ais bedoeld in
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het vierde lid, de mededeling, dat de uitrusting
niet bestemd is op het grondgebied van Neder-
land in werking te worden gebracht of gehou-
den;

d. een opgave als bedoeld in het eerste lid,
onder k.

Art. 13. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het wijzigen van een uitrusting als be-
doeld in artikel 12, eerste lid, of van een in een
Nederlands vaartuig aangebrachte uitrusting
als bedoeld in artikel 12, vierde lid, dient in het
bijzonder te bevatten:

a. een opgave van de vergunning, krachtens
welke de uitrusting in het betrokken vaartuig
is aangebracht of aangebracht wordt gehou-
den;

b. een beschrijving van de voorgenomen wü-
ziging;

c. een opgave van de plaats, waar de uit-
rusting zal worden gewijzigd;

d. indien de plaats, waar de uitrusting nadat
deze is gewijzigd voor de eerste maal ter be-
proeving in werking zal worden gebracht, bin-
nen Nederland is gelegen, een opgave en be-
schrijving van die plaats, onder vermelding van
alle terzake doende omstandigheden van geo-
grafische, geologische, klimatologische en
andere aard;

e. indien de voo.-genomen wijziging van in-
vloed is op een of meer gegevens, vermeldt
in het ter verkrijging van de onder a bedoelde
vergunning overgelegde veilighoidsrapport of
veiligheidsdossier, een desbetreffende aanvul-
ling van dat rapport of dossier.

2. Ten aanzien van een aanvulling als be-
doeld in het eerste lid, onder e, is artikel 12,
tweede lid, vau overeenkomstige toepassing,
voor zover die aanvulJlng betrekking heeft op
een uitrusting als in artikel 12, eerste lid, be-
doeld.

Art. 14. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het in een niet-Nederfands vaartuig aan-
brengen onderscheidenlijk aangebracht houden
van een uitrusting, geschikt om dat vaartuig
door middel van kernenergie voort te bewegen,
doch niet bestemd om op het grondgebied van
Nederland in werking te worden gebracht of
gehouden, dient in het bijzonder te bevatten
de mededeling, dat de uitrusting niet bestemd
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is om op het grondgebied van Nederland in
werking te worden gebracht of gehouden, zo-
mede een opgave van de plaats, waar de uit-
rusting in het vaartuig zal worden aangebracht,
onderscheidenlijk van de havens, waar het be-
trokken vaartuig bij verblijf in Nederland lig-
plaats zal hebben, dan wel, indien geen havens
in Nederland zullen worden aangedaan, van de
route, welke het vaartuig door de Nederlandse
wateren zal volgen.

2. De aanvraag om een vergunning voor het
wijzigen van een in een niet-Nederlands vaar-
tuig aangebrachte uitrusting als bedoeld in het
eerste lid dient in het bijzonder te bevatten:

a. een opgave van de vergunning, krachiens
welke de uitrusting in het betrokken vaartuig
is aangebracht of aangebracht wordt gehouden;

b. een opgave van de plaats, waar de uit-
rusting zal worden gewijzigd.

HOOFDSTUK III

Mededeling van aanvragen en bezwarenproee-
dure betreffende vergunningen als bedoeld in

hoofdstuk II

§ 1. Mededeling ven aanvragen en bezwaren-
procedure betreffende het voorhanden hebben en

zich ontdoen van splijtstoffen
Art. 14a. Ten aanzien van de aanvraag om:
a. een vergunning '.oor het voorhanden heb-

ben van splijtstoffen, anders dan in c;n inrich-
ting of een uitrusting, ten aanzien waarvan een
vergunning als bedoeld in artikel 15, onder b
of c, van de wet is vereist, dan wei

b. een vergunning voor het zich ontdoen van
splijtstoffen, die niet rechtstreeks afkomstig
zijn uit een inrichting cf uitrusting als onder a
bedoeld,

zijn de artikelen 12-14, 15, eerste en derde
lid, 16 en 17 van het Radioactieve-stoftcnbe-
sluit Kernenergiewet (Stb. 1969,404) van over-
eenkomstige toepassing met dien verstande,
dat telkens in plaats van „Onze Minister*
wordt gelezen „Onze Ministers van Economi-
sche Zaken en van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne".
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§ la. Mededeling van aanvragen om een ver-
gunning ten aanzien van een inrichting ah be-

doeld in de artikelen 6-8

Art. 15. ]. De aanvraag om:
a. een vergunning voor het oplichten, in

werking brengen of in werking houden van een
inrichting als bedoeld in artikel 6, 7 of 8, dan
wel

b. een vergunning voor het wijzigen van een
zodanige inrichting,

wordt door Onze Ministers medegedeeld aan
gedeputeerde staten van de provincie, waarin
de plaats van vestiging van de betrokken in-
richting is gelegen of in hoofdzaak is gelegen.
Een zodanige mededeling omvat niet de gege-
vens, vermeld in de bij de aanvraag behorende
bijlagen.

2. Ingeval de in het eerste lid bedoelde plaats
van vestiging zich bevindt op minder dan tien
kilometer afstand van de grens van een andere
provincie, wordt de aanvraag zonaer de daarbij
behorende bijlagen tevens medegedeeld aan
gedeputeerde staten van die andere provincie.

Art. 16. 1. Na ontvangst van een medede-
ling als bedoeld in artikei 15, eerste lid, bren-
gen gedeputeerde staten de aanvraag onver-
wijld ter kennis van het bestuur der semeente,
waarin de plaats van vestiging der inrichting is
gelegen of in hoofdzaak is gelegen, ingeval
de plaats van vestiging zich bevindt op minder
dan tien kilometer afstand van de grens van een
andere binnen de provincie gelegen pemeente,
wordt de aanvraag tevens medegedeeld aan het
bestuur van die andere gemeente.

2. Na ontvangst van een mededeling als be-
doeld in artikel 15, tweede lid, brengen gedepu-
teerde staten de aanvraag onverwijld ter ken-
nis van het bestuur der binnen de provincie,
op minder dan tien kilometer afstand van de
plaats van vestiging der inrichting gelegen ge-
meenten.

3. Gedeputeerde staten brengen de aanvraag
voorts omerwijid ter kennis van de organen,
die belast zijn met het kwalitatieve beheer van
oppervlaktewateren, welke binnen de provin-
cie, geheel of ten deïe op minder dan tier. kilo-
meter afstand van de plaats van vestiging der
inrichting zijn gelegen.
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4. Gedeputeerde staten doen Onze Ministers

onverwijld mededeling van de gemeenten, wel-
ker bestuur overeenkomstig het eerste of twee-
de lid kennisgeving is gedaan, onder vermelding
van de datum, waarop zulks is geschied.

§ 2. Bezwarenprocedure betreffende aanvragen
om een vergunning ten aanzien van een inrichting

als bedoeld in de artikelen 6-8

Art. 17. 1. Het bestuur der gcm:ente, dat
een kennisgeving als bedoeld in artikel 16 heeft
ontvangen, draagt zorg, dat daarvan binnen
veertien dagen na de dag van ontvangst:

a. openbare kennisgeving wordt gedaan op
de in de gemeente gebruikelijke wijze, en voorts

b. ingeval het terrein, waar de inrichting zal
worden opgericht of is gelegen, zich geheel of
ten dele binnen de gemeente bevindt:

1. openbare kennisgeving wordt gedaan
door aanplakking op dat terrein, zomede

2. schriftelijke kennis wordt gegeven aan
de eigenaren en gebruikers van elk aan dat ter-
rein grenzend perceel.

2. Het bestuur der gemeente draagt tevens
zorg, dat vanaf de dag, waarop het de in. het
eerste lid, onder a, bedoelde openbare kennis-
geving heeft gedaan, de aanvraag binnen dt
gemeente voor een ieder ter inzage woaii ge-
legd.

3. In de kennisgevingen, waartoe het be-
stuur ingevolge het eerste lid is gehouden,
wordt melding gemaakt van de in het tweede
lid bedoelde terinzagelegging en van de plaats,
waar deze is geschied, zomede van de wijze,
waarop belanghebbenden bezwaren, ontleend
aan vrees voor gevaar, schade of hinder, tegen
de aangevraagde vergunning zullen kunnen in-
dienen.

4. Van de dag, waarop de in het eerste !id,
onder c, bedoelde openbare kennisgeving is
gedaan, wordt onverwijld mededeling gedaan
aan Onze Ministers.

Art. 18. Het bestuur der gemeente, waarin
de plaats van vestiging der inrichting is geiegen
of in hoofdzaak is gelegen, draagt zorg, dat een
hem door Onze Ministers fer beschikking te
stelles exemplaar van het bij de aanvraag be-
horende veiligheidsrapport binnen de gemeente
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voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Van de
terinzagelegging en van de plaats, waar deze is
geschied, wordt melding gemaakt in de kennis-
gevingen, waartoe het bestuur ingevolge artikel
17, eerste lid, is gehouden.

Art. 19. 1. Belanghebbenden kunnen be-
zwaren, ontleend aan vrees voor gevaar, schade
of hinder, tegen de aangevraagde vergunning
bij Onze Ministers indienen door deze schrifte-
lijk of mondeling kenbaar te maken aan een
door Onze Ministers in te stellen commissie.

2. Onze Ministers wijzen de leden van een
commissie als in het eerste lid bedoeld aan na
overleg met Onze Ministers, wie het mede aan-
gaat. Als lid worden in eik geval aangewezen:

a. een lid van gedeputeerde staten van de
provincie, waarbinnen de gemeente is gelegen,
waar de in het vierde lid bedoelde openbare zit-
ting van de commissie wordi gehouden;

6. de Inspecteur van de Volksgezondheid,
belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu, binnen wiens ambtsgebied de onder a
bedoelde gemeente is gelegen;

c. het districtshoofd der Arbeidsinspectie,
binnen wiens district de onder a bedoelde ge-
meente is gelegen;

d. in het geval, dat bij de inrichting, waarop
de aanvraag betrekking heeft, lozing in opper-
vlaktewateren zal plaats vinden, ean vertegen-
woordiger van het Rijksinstituut voor zuive-
ring van afvalwater.

3. Voorzitter van de commissie is het daarin
zitting hebbende iid van gedeputeerde staten.
Onze Ministers voorzien in het secretariaat
van de commissie.

4. Bezwaren als in het eerste lid bedoeld
kunnen mondeling kenbaar worden gemaakt
in een openbare zitting van de daar bedoelde
commissie. Zodanige bezwaren kunnen schrif-
telijk worden kenbaar gemaakt door indiening
in viervoud van een aan de commissie gericht
bezwaarschrift, hetzij in de bedoelde openbare
zitting hetzij bij het bestuur van de gemeente,
waar de openbare zitting wordt gehouden, ten-
minste een dag voor de aanvang van de zitting.
Het betrokken gemeentebestuur draagt zorg,
dat de bij hem ingediende bezwaarschriften
voor de aanvang van de openbare zitting aan
de commissie worden overhandigd.
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5. De in het vierde lid bedoelde openbare

zitting wordt gehouden tenminste een maand,
doch uiterlijk twee maanden na de dag, waarop
in de betrokken gemeente of, zo er meer zijn,
in alle betrokken gemeenten de in artikel 17,
eerste lid, onder a, bedoelde openbare kennis-
geving is gedaan, in de gemeente, waar de in-
richting geheel of in hoofdzaak is of zal worden
gevestigd, op een door Onze Ministers te be-
palen plaats, dag en uur, welke tenminste drie
dagen tevoren bekend worden gemaakt in een
of meer nieuwsbladen.

6. Belanghebbenden kunnen in persoon dan
•-.vel bij gemachtigde ter zitting verschijnen. Ge-
machtigden, c\t niet als advocaat of procureur
zijn ingeschre\ er., moeten zijn voorzien van een
schriftelijke lastgeving.

7. Van het ter zitting verhandelde wordt een
proces-verbaal opgemaakt, dat in vier exem-
plaren door de voorzitter, alsmede door degene,
die met het secretariaat der Commissie is be-
last» wordt getekend. Een exemplaar \an het
proces-verbnal en van elk der bij de commisiie
ingekomen bezwaarschriften wordt ten spoe-
digste gezo.iden aan ieder Onzer Ministers en
aan het bestuur der gemeente, waar de zitting
is gehouden.

8. Het ir: het zevende 'id bedoelde bestuur
draagt zorg, drt het hem ter beschikking gestel-
de exemplaar van hei proces-verbaal binnen de
gemeente voor belanghebbenden ter inzage
wordt gelegd. Van de terinzagelegging en van
de plaats, waar deze is geschied, wordt open-
bars kennisgeving gedaan op de in de gemeente
gebruikelijke wijze.

Arï. 20. J. De artikelen 17, 18, en 19 zijn
niet van toepassing ten aanzien van een aan-
vraag om een vergunning als bedoeld in artikal
15, eerste lid, indien ten aanzien van dezelfde
inrichting reeds eerder een vergunning als in dat
iid bedoeld is verleend en naar het oordeel van
Onze Ministers en van Onze Ministers, wie het
mede aangaat, door het oprichten, in werking
brengen, in werking houden of wijzigen van de
inrichting geen groter gevaar, schade of hinder
kan worden veroorzaakt dan bij een eerder ten
aanzin van dezelfde inrichting verleende ver-
gunning in aanmerking is genomen.

1. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid.
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kunnen belanghebbenden gedurende drie we-
ken, nadat de aanvraag ingevolge artikel 17,
eerste lid, van de wet in de Staatscourant en een
of meer nieuwsbladen is bekend gemaakt, be-
zwaren, ontleend aan vrees voor gevaar, schade
of hinder, tegen het verlenen van de aange-
vraagde vergunning schriftelijk bij Onze Mi-
nisters indienen. Bij bedoelde bekendmakingen
wordt hiervan mededeling gedaan.

§ 3. Mededeling van aanvragen en bezwaren-
procedure betreffende inrichtingen als bedoeld

in artikel 9

Art. 21. 1. De aanvraag om:
a. een vergunning voor het oprichten, in

werking brengen of in werking houden van een
inrichting als bedoeld in artikel 9, dan wel

b. een vergunning voor het wijzigen van een
zodanige inrichting,

wordt door Onze Ministers medegedeeld aan
hel bestuur der gemeente of gemeenten, waarin
de plaats van vestiging der inrichting is gelegen.
Een zodanige mededeling omvat niet de gege-
vens, vermeld in de bij de aanvraag behorende
bijlagen.

2. Artikel 17 is van overeenkomstige toe-
passing.

3. Belanghebbenden kunnen gedurende een
maand, nadat in de betrokken gemeente of,
zo er meer zijn, in alle betrokken gemeenten
de in artikel 17, eerste lid, onder a, bedoelde
openbare kennisgeving is gedaan, bezwaren,
ontleend aan vrees voor gevaar, schade of hin-
der, tegen het verlenen van de aangevraagde
vergunning schriftelijk bij Onze Ministers indie-
nen.

4. Het tweede en derde lid zijn niet vati toe-
passing in een geval als bedoeld in artikel 20,
eerste lid. In zodanig geval is artikel 20, twee-
de lid, van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Mededeling van aanvragen om een ver-
gunning ten aanzien van een uitrusting als be-

doeld in artikel 12, eerste lid

Art. 22. 1. De aanvraag om:
a. een vergunning voor het in een vaartuig

aanbrengen of aangebracht houden of het in
werking brengen of in werking houden van een
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uitrusting als bedoeld in artikel 12, eerste lid,
dan wel

b. een vergunning voor het wijzigen van een
zodanige uitrusting,

wordt door Onze Ministers medegedeeld
aan gedeputeerde staten van de provincie,
waarin de plaats is gelegen, waar de uitrus-
ting ter beproeving in werking zal worden ge-
bracht, zomede aan gedeputeerde staten van de
provincies, waarin de havens zijn gelegen, waar
het betrokken vaartuig bij verblijf in Nederland
ligplaats'zal hebben. Een zodanige mededeling
omvat niet de gegevens, vermeld in de bij de
aanvraag behorende bijlagen.

2. In geval een plaats of een haven als in het
eerste lid bedoeld zich bevindt op minder dan
twee kilometer afstand van de grens van een
andere provincie, wordt de aanvraag zonder
de daarbij behorende bijlagen tevens medege-
deeld aan gedeputeerde staten van die andere
provincie.

Art. 23. 1. Na ontvangst van een medede-
ling als bedoeld in artikel 22, eerste lid, bren-
gen gedeputeerde staten de aanvraag onver-
wijld ter kennis van het bestuur der gemeente,
waarin de plaats is gelegen, waar de uitrusting
ter beproeving j n werking zal worden gebracht,
zomede van het bestuur der gemeenten, waarin
de havens zijn geiegen, waar het betrokken
vaartuig bij verblijf in Nederland ligplaats zal
hebben. Ingeval die plaats of een zodanige
haven zich bevindt op minder dan twee kilo-
meter afstand van de grens van een andere
binnen de. provincie gelegen gemeente, wordt
de aanvraag tevens medegedeeld aan het be-
stuur van die andere gemeente.

2. Na ontvangst van een mededeling als be-
doeld in artikel 22, tweede lid, brengen gedepu-
teerde staten de aanvraag onverwijld ter kennis
van het bestuur der binnen de provincie, op
minder dan twee kilometer afstand van een
plaats of een haven als in het eerste iid bedoeld
gelegen gemeenten.

3. Gedeputeerde staten brengen de aanvraag
voorts onverwijld ter kennis van de organen, dis
belast zijn met het kwalitatieve beheer van op-
pervlaktewateren, welke binnen de provincie,
geheei of ten dele op minder dan twee kilo-
meter afstand van een plaats of een haven als
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in het eerste lid bedoeld zijn gelegen.
4. Gedeputeerde staten doen Onze Ministers

onverwijld mededeling van de gemeenten, aan
welker bestuur overeenkomstig het eerste of
tweede lid kennisgeving is gedaan, onder ver-
rneldingvande datum, waarop zulks is geschied.

§ 5. Bezwarenprocedure betreffende aanvragen
om een vergunning ten aanzien van een uitrusting

als bedoeld in artikel 12, eerste lid

Art. 24. 1. Het bestuur der gemeente, dat
een kennisgeving als bedoeld in artike' 23 heeft
ontvangen, draagt zorg, dat daarvan binnen
veertien dagen na de dag van ontvangst open-
bare kennisgeving wordt gedaan op de in de
gemeente gebruikelijke wijze.

2. Hei bestuur der gemeente draagt steeds
zorg, dat vanaf de dag, waarop het de in het
eerste lid bedoelde openbare kennisgeving
heeft gedaan, de aanvraag binnen de gemeente
voor ieder ter inzage wordt gelegd.

3. In de openbare kennisgeving, waartoe het
bestuur ingevolge het eerste lid is gehouden,
wordt melding gemaakt van de in het tweede lid
bedoelde terinzagelegging en van de plaats,
waar deze is geschied, zomede van de wijze,
waarop belanghebbenden bezwaren, ontleend
aan vrees voor gevaar, schade of hinder, tegen
de aangevraagde vergunning zullen kunnen
indienen.

4. Van de dag, waarop de in het eerste lid
bedoelde openbare kennisgeving is gedaan,
wordt onverwijld mededeling gedaan aan Onze
Ministers.

Art. 25. 1. Het bestuur der gemeente, waar-
in de plaats is gelegen, waar de uitrusting ter
beproeving in werking zal worden gebracht,
draagt zorg, dat een hem door Onze Ministers
ter beschikking te stellen exemplaar van het bij
de aanvraag overgelegde veiliglieidsrapport of
vciligheidsdossiei binnen de gf-meente voor een
ieder ter inzage wordt gelegd. Van de terinzage-
legging en van de plaats, waar deze is geschied,
wordt melding gemaakt in de openbare kennis-
geving, waartoe het bestuur ingevolge artikel
24, eerste lid, is gehouden.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toe-
passing ten aanzien van het bestuur der ge-
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meents of gemeenten, waarin de havens zijn
gelegen, waar het betrokken vaartuig bij ver-
blijf in Nederland ligplaats zal hebben.

Art. 26. Belanghebbenden kunnen geduren-
de een maand, nadat in de betrokken gemeente
of, zo er meer zijn, in alle betrokken gemeenten
de in artikel 24 Lidoelde openbare kennisge-
ving is gedaan, bezwaren, ontleend aan vrees
voor gevaar, schade of hinder, tegen het ver-
lenen van de aangevraagde vergunning schrif-
telijk bij Onze Ministers indienen.

Art 27. 1. De artikelen 24, 25 en 26 zijn
niet van toepassing ten aanzien van een aan-
vraag om een vergunning als bedoeld ir. artikel
22, eerste lid, indien ten aanzien van dezelfde
uitrusting in hetzelfde vaartuig reed? 'jerder
een vergunning als in dat lid bedoeld is ver-
leend en naar het oordeel van Onze Ministers
en van Onze Ministers, wie het mede aangaat,
door het aanbrengen, aangebracht houden, in
werking brengen, in werking houden of wijzigen
van de uitrusting geen groter gevaar, schade of
hinder kan worden veroorzaakt dan bi.i de eer-
der ten aanzien van die uitrusting verleende
vergunning in aanmerking is genomen.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste iid,
kunnen belanghebbenden gedurende drie we-
ken, nadat de aanvraag ingevolge artikel 17,
eerste lid, van de wet in de Staatscourant en een
of meer nieuwsbladen is bekend gemaakt, be-
zwaren, ontleend aan vrees voor gevaar, schade
of hinder, tegen het verlenen van de aan gevraag-
de vergunning schriftelijk bij Onze Ministers
indienen. Bij bedoelde bekendmaking wordt
hiervan mededeling gedaan.

$ 6. Mededeling^ van aanvragen en bezwaren-,
procedure betreffende uitrustingen ah bedoeld
in de artikelen 12, vierde lid, en 14, eerste lid

Art. 28. 1. De aanvraag om een vergunning
als bedoeld in artikei 12, vierde lid, of artikel
14, eerste lid, wordt door Onze Ministers mede-
gedeeld aan het bestuur der gemeenten, waarin
de plaats is gelegen, waar de uitrusting in het
vaartuig zal worden aangebracht, e.i aan het
bestuur der gemeenten, waarin die havens : ijn
gelegen, waar het betrokken vaartuig bij ver-
blijf ia Nederland ligplaats zai hebben.
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2. De aanvraag om een vergunning voor het

wijzigen van een uitrusting als bedoeld in arti-
kel 12, vierde lid, of in artikel 14, eerste lid,
wordt door Onze Ministers medegedeeld aan
het bestuur der gemeente, waar de plaats is ge-
legen, waar de uitrusting zal worden gewijzigd.

3. Ten aanzien van aanvragen als bedoeld in
het eerste en tweede Jid is artikel 21, tweede lid,
van overeenkomstige toepassing.

§ 7. Bezwaren van overheidsorganen

Art. 29. De overheidsorganen, waaraan in-
gevolge artikel 15,16, 21,22,23 of 28 een aan
vraag om een vergunning is medegedeeld, kun-
nen bezwaren tegen de aangevraagde vergun-
ning bij Onze Ministers indiener, uiterlijk op de
laatste dag, waarop ingevolge artikel 20, 21
26, 27 of 28 belanghebbenden in de gelegenheid
zijn bezwaren in te dienen, dan we! binnen
veertien dagen nadat de in artikel 19 bedoelde
openbare zitting is gehouden.

§ S. Behandeling der ingediende bezwaren

Art. 30. 1. De Commissie, ingesteld inge-
volge artikel 19, J-.eeft de aanvrager van de be-
trokken vergunning kennis van de ingediende
bezwaren door toezending van een exemplaar
van het proces-verbaai van de openbare zitting
en van elk der bij haar ingekomen bezwaar-
schriften. Indien artikel 19 geen toepassing
heeft gevonden en indien het geen vergunning
betreft als bedoeld in artike! 15, onder a, van de
wet, geven Onze Ministers de aanvrager van de
betrokken vergunning kennis van de bij hen
ingediende bezwaren.

2. De aanvrager van de betrokken vergun-
ning kan binnen een door Onze Ministers te
stellen termijn schriftelijk aan dezen mededelen
tot welke opmerkingen de ingediende bezwaren
hem aanleiding geven, dan wel op welke wijze
hij bereid is aan die bezwaren tegemoet te
komen.

3. Binnen een week na verzending van hun
beschikking op een aanvraag om een vergun-
ning als bedoeld in artikel 15, onder b of c, van
de wet, stellen Onze Ministers een ieder, die be-
zwaren heeft ingediend tegen het verlenen van
de aangevraagde vergunning, van hun beslis-
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sing in kennis, ondet vermelding, indien de ver-
gunning is verleend, van hetgeen daarbij ten
aanzien van de door hem ingediende bezwaren
is overwogen.

4. Indien artikel 19 toepassing heeft gevon-
den, stellen Onze Ministers voorts binnen een
week na verzending van hun beschikking op de
aanvraag gedeputeerde staten van de provincie,
waarbinnen de openbare zitting is gehouden,
van hun beslissing in kennis, onder vermelding,
indien de vergunning is verleend, van hetgeen
daarbij ten aanzien van de ingediende bezwaren
is overwogen.

5. Binnen een week na verzending van him
beschikking op een aanvraag stellen Onze Mi-
nisters het bestuur der onderscheidenlijk in
artikel 16, eerste lid, eerste volzin, in artikel 2i,
eerste lid, en in artikel 23, eerste lid, eerste
volzin, bedoelde gemeente of gemeenten van
hun beslissing in kennis.

HOOFDSTUK IV

Regelen betreffende aan een vergunning als be-
doeld in artikel 35 van de wei te verbinden voor-

schriften

§ I. Bescherming van mensen, dieren, plantenen
goederen

Art. 31. 1. Aan een vergunning als bedoeld
in artikel 15 van de wet worden met het oog op
de bescherming van mensen, dieren, planten en
goederen zodanige voorschriften verbonden,
dat:

a. bestraling of besmetting van. mensen, die-
ren, planten e.j goederen zoveel mogelijk wordt
voorkomen;

b. in bevallen, waarin bestraling of besmet-
ting onvermijdelijk is, deze zoveel mogelijk
wordt beperkt;

c. in gevallen, waarin bestraling of besmet-
ting onvermijdelijk is, het aantal aan ioniseren-
de stralen blootgestelde personen, met vermij-
ding van een ontoelaatbaar te achten bestraling
of besmetting per persoon, zoveel mogelijk
wordt beperkt.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde voor-
schriften behoren, tenzij het betreft vergua-
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ningen als bedoeld in artikel 14, voorschriften
om te verzekeren, dat:

a. werkzaamheden met splijtstoffen of ert-
sen worden verricht door dan wel onder leiding
of toezicht van personen, die voldoende des-
kundigheid bezitten voor het op veilige wijze
verrichten van die werkzaamheden;

b. in gevallen, waarin personen een dosis-
equivalent van meer dan 0.5 rem in een jaar
voor de bloedvormende organen en de gonaden
kunnen ontvangen, of waarin personen aan be-
smetting kunnen worden blootgesteld, perio-
diek of, indien de omstandigheden zulks ver-
eisen, doorlopend metingen plaatsvinden van
het dosistempo ter plaatse waar zich personen
bevinden onderscheidenlijk ter vaststelling
van besmetting en op grond van de resultaten
van die metingen de nodige maatregelen wor-
den getroffen;

c. de voor de werkzaamheden gebruikte in-
stallatie en alles -vat daartoe gehoon in goede
staat van onderhoud verkeren.

Art. 32. ! Tot de in artikel 31. eerste lid,
bedoelde voorschriften behoren, indien het be-
treft een vergunning voor het zich ontdoen van
splijtstoffen of ertsen anders dan door afgifte
van die stoffen aan een derd;, voorschriften
betreffende de plaats waar, de wijze, waarop
en de omstandigheden, waaronder de houder
van de vergunning zich van de splijtstoffen of
ertsen mag ontdoen.

2. Tot da in artikel 31, eersre lid, bedoelde
voorschriften behoren, indien het betreft een
vergunning voor het zich ontdoen van splijt-
stoffen of ertsen bevattende afvalstoffen door
afgifte aan een derde, voorschriften omtrent:

a. de persoon, aan wie deze afvalstoffen
mogen worden afgegeven;

b. de plaats, waar, de wijze, waarop en de
omstandigheden, waaronder de houder van de
vergunning de afvalstoffen uiteindelijk mag
doen lozen of deponeren.

Art. 33. 1. Tot de in artikel 31, eerste lid,
bedoelde voorschriften behoren, indien het
betreft een vergunning afs bedoeld in artikel
15, onder b, van de wet, voorschriften om te
verzekeren, dat :

a. de vlosren. plafonds en wanden, alsmede
de zich daarin bevindende luiken, deuren, ra-
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men, kijkglaren en dergelijke van lokalen,
waarin splijtstoffen of ertsen aanwezig zijn, zo-
danig zijn samengesteld of ingericht, dat buiten
die lokalen personen geen groter dosisequiva-
lent voor de bloedvormende organen ea de
gonaden kunnen ontvangen dan 0.5 rem in een
jaar;

b. op beveiligingsmiddelen tegen straling
en op defer? van gebouwen, welke strekken tei
bescherming tegen straling, een voor het stra-
lingverzwakkend vermogen daarvan kenmer-
kende aanwijzing duidelijk en onuitwisbaar
wordt aangegeven, dan wel gegevens beschik-
baar worden gehouden, waaruit het straling-
verzwakkend vermogen van zodanige beveili-
gingsmiddelen en delen van gebouwen blijkt;

c. daar, waar personen een dosisequivalent
van meer dan 0.5 rem in een jaar voor de bloed-
vormende organen en de gonaden kunnen ont-
vangen en waar gevaar bestaat voor besmetting,
op daarvoor geschikte plaatsen doelmatige en
duidelijke waarschuwingsborden of tekens wor-
den aangebracht.

2. Tot de ir. artikel 31, eerste lid, bedoelde
voorschriften kan, indien het betreft een ver-
gunning als bedoeld in artikel 15, onder b, van
de wet, behoren een voorschrift, inhoudende
de verplichting ervoor zorg te dragen, dat in de
inrichting aanwezig ü een, in verhouding tot
de omvang en de aard van de inrichting en de
daarin te verrichten werkzaamheden, alsmede
het aantal daarin regelmatig verblijvende per-
sonen, voldoende aantal deskundige personen,
belast met de bescherming van de gezondheid
van de in de inrichting verblijvende personen.

3. Ter voorkoming van gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting kunnen aan een
vergunning als bedoeld in artikel 15. onder b,
van de wet ook andere voorschriften worder.
verbonden dan bedoeld in artikel 31, eersie
lid.

Art. 34. 1. Tot de irt artikel 31, eerste lid,
bedoelde voorschriften behoren, indien het be-
treft een vergunning als bedoeld in artikel 15,
onder c, van de wet, een voorschrift omtrent de
Nederlandse wateren, welke het vaartuig mag
bevaren, en omtrent de havens, waar het vaar-
tuig bij verblijf in Nederland iieplaats mag heb-
ben.
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2. Tot de in artikel 31, eerste lid, bedoelde

voorschriften behoren, indien het betreft een
vergunning als bedoeld in artikel 15, onder c,
van de wet, niet zijnde een vergunning als be-
doeld in artikel 14, voorschriften als bedoeld
in artikel 33, eerste lid.

3. Tot de in artikel 31, eerste lid, bedoelde
voorschriften kunnen, indien het betreft een
vergunning als bedoeld in artikel 15, onder c,
van de •wet, niet zijnde eer. vergunning a\s be-
doeld in artikel 14, behoren:

a. een voorschrift als bedoeld in artikel 33,
tweede lid;

b. het voorschrift, dat het betrokken vaar-
tuig daarbij aangewezen Nederlandse wateren
slechts mag bevaren en in daarbij aangewezen
Nederlandse havens slechts ligplaats mag kie-
zen, indien tenminste een bij het voorschrift be-
paalde tijd van tevoren van het voornemen
daartoe mededeling is gedaan aan daarbij aan-
gewezen autoriteiten;

c. het voorschrift, dat splijtstoffen in Neder-
land slechts in de uitrusting mogen worden
aangebracht of uit de uitrusting mogen worden
genomen op een dooi Onze Minister \an Soci-
ale Zaken en Volksgezondheid sangewezen
plaats;

d. het voorschrift, dat de uitrusting, na het
inbrengen van splijtstoffen, in Nederiand siechts
ter beproeving in werking mr.g worden ge-
bracht op een in hit voorschrift of tlcor Onze
Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid aan te wijzen plaats.

§ 2. Veiligheid van de staat

Art. 35. 1. Aan een vergunning als bedoeld
in artikel 15 van de wet worden voorschriften
met het oog op de veiligheid van de staat ver-
bonden, indien de vergunning uitsluitend of
mede betrekking heeft op het verrichten van
handelingen:

a. met gebruikmaking van gegevens, hulp-
middelen of materialen dan wel van een in-
richting of een uitrusting, ten aanzien waarvan
naai het oordesl van Onze Ministers, in over-
eenstemming met Onze Ministers, wie het mede
aangaat, het belang van de veiligheid van de
staat het opleggen van een verplichting tot
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geheimhouding of een beperking ten aanzien
van het gebruik vereist, of

b. waarbij onderzoekingen worden verricht
of werkmethoden worden toegepast, ten aan-
zien waarvan naar het oordeel van Onze Mi-
nisters, in overeenstemming met Onze Minis-
ters, wie het mede aangaat, het belang van de
veiligheid van de staat het opleggen van een
verplichting tot geheimhouding vereist, of

c. welke blijkens een verklaring van Onze
Ministers, wie het mede aangaat, van vitaal
belang zijn voor de militaire of civiele verdedi-

S ' 2 ! Voorschriften als in het eerste lid bedoeld
kunnen de verplichting inhouden:

a ten aanzien van gegevens, hulpmiddelen,
materialen, een inrichting of een uitrusting dan
wel onderzoekingen of werkmethoden ais in
het eerste lid bedoeld de geheimhouding te
verzekeren; .

b. gegevens, hulpmiddelen of materialen dan
wel een inrichting of uitrusting ais in het eerste
lid bedoeld met inachtneming van in het voor-
schrift aangegeven beperkingen te gebruiken;

c. terreinen, gebouwen en ruimten, waar
handelingen als in het eerste lid bedoeld worden
verricht dan wel gegevens, hulpmiddelen of
materialen, met gebruikmaking waarvaci zoda-
nige handelingen worden verricht, worden be-
waard, op een by het voorschrift bepaalde
wijze te beveiligen;

d. het gebruik van gegevens, hulpmiddelen
of materialen dan wel van een inrichting cf
uitrusting als in het eerste lid bedoeld, alsmede
het aanwenden van uit zodanig gebruik voort-
vloeiende kennis op een bij het voorschrüt
bepaalde wijze te regelen;

e. Onze Ministers of in het voorschntt aan-
gewezen Nederlandse controle-organen tijdig
in kennis te stellen van een voorgenomen ver-
vangir? van de met de leiding van de onderne-
ming of instelling, waaraan de vergunning is
verleend, belaste persoon of personen;

ƒ. aile of bepaalde werkzaamheden uitslui-
tend te doen verrichten doot personen, ten
aanzien van wieOtize bij het voorschrift aange-
wezen Minister heeft verklaard, dat naar zyn
oordeel voldoende waarborgen aanwezig kun-
nen worden geacht, dat zij de verplichting mei
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betrekking tot de geheimhouding naar behoren
zullen vervullen;

g. by het voorschrift aangewezen organen,
waaraan een taak is opgedragen terzake van
de uitvoering van de wet, in het voorschrift om-
schreven inlichtingen te doen toekomen be-
treffende gegevens, hulpmiddelen of materialen,
dan wel een inrichting of uitrusting als in het
eerste lid bedoeld, alsmede een op het verstrek-
ken van zodanige inlichtingen gerichte admini-
stratie te voeren, aan de hand waarvan de
juistheid van de verstrekte inlichtingen op een-
voudige wijze kan worden aangetoond;

h. Onze bij het voorschrift aangewezen Mi-
nister of bij het voorschrift aangewezen Neder-
landse controle-organen onverwijld in te lich-
ten, indien ernstige inbreuken op de naleving
van de met het oog op de veiligheid van de
staat gegeven voorschriften dan wel spionage
worden vermoed of ontdekt;

i. een aan de onderneming of instelling ver-
bonden functionaris aan te wijzen, speciaal
belast met het treffen van maatregelen ter uit-
voering van de rnet het oog op de veiligheid van
de staat aan de vergunning verbonden voor-
schriften, alsmede met het toezicht op de na-
leving van die maatregelen.

§ 3. Bewaring en bewaking van splijtstoffen en
ertsen

Art. 36. i. Aan een vergunning als bedoeld
in artikel 15 van de wet worden voorschriften
met het oog op de bewaring en bewaking van
splijtstoffen en ertsen verbonden, indien en
voor zover zulks nodig is voor de bescherming
van de in artikel 19, eerste lid, van de wet, cn-
der a, b, d of/bedoelde belangen.

2. Voorschiiften als bedoeld in het eerste
lid kunnen de verplichting inhouden:

a. splijtstoffen of ertsen te bewaren op een
zodanige bij het voorschrift aan te geven plaats
en wijze, dat er geen stralings- of besmettings-
gevaar voor mensen, dieren, planten of goe-
deren kan optreden;

b. splijtstoffen of ertsen zodanig te bewaren,
dat zij zo veel mogelijk zijn beveiligd tegen
brand, diefstal of het op andere wijze verloren
gaan;
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c. terreinen, gebouwen en ruimten, waar

splijtstoffen of ertsen worden bewaard, op een
bij dat voorschrift aan te geven wijze te bewa-
ken;

d. een of meer aan de onderneming of in-
stelling verbonden functionarissen aan te wij-
zen, speciaal belast met het treffen van maat-
regelen ter uitvoering van de met het oog up de
bewaring en bewaking aan de vergunning ver-
bonden voorschriften, alsmede met het toe-
zicht op de naleving van die maatregelen.

§ 4. Energievoorziening

Art. 37. 1. Aan een vergunning als bedieid
in artikel 15, onder a, van de wet worden voor-
schriften met het oog op de energievoorziening
verbonden, indien een geregelde voorzie.iinc;
met splijtstoffen of ertsen niet in voldoende
mate is gewaarborgd.

2. Voorschriften als bedoeld in het eors'e
lid kunnen de verplichting inhouden splijto<;ot-
fen of ertsen uitsluitend van bij het voorschrift
aan te wijzen leveranciers te betrekken dan we',
aan daarbij aan te wijzen afnemers ie leveren.

Art. 38. 1. Aan een vergunning als bed je UI
in artikel 15, onder b, van de wet ten aanzien
van een inrichting, bestemd voor de opwekking
van thermische of elektrische energie voor de
openbare energievoorziening, worden voor-
schriften met het oog op de energievoorziening
verbonden, indien:

a. een geregelde voorziening van voor die
inrichting vereiste splijtstoffen niet in voldoen-
de mate is gewaarborgd, dan wel

b. het ononderbroken in bedrijf houden van
de inrichting niet in voldoende mate is ge-
waarborgd.

2. Voorschriften als bedoeld in het eerste lid.
onder a, kunnen de verplichting inhouden tot
het aanhouden van een voorraad splijtstoffen
van bij het voorschrift te bepalen aard en sa-
menstelling, in een daarbij te bepalen omvang,
gedurende daarbij te bepalen tijd\akken.

3. Voorschriften als bedoeld in het eerste lid,
onder b, kunnen de verplichting inhouden om
de inrichting op een landelijk koppelnet te
doen aansluiten dan wel op een andere wijze
te beschikken over een zodanig reservever-
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mogen, dat de energievoorziening gedurende
een bij het voorschrift te bepalen tijdvak is
gewaarborgd.

§ 5. Het zeker stellen van de betaling van de
vergoeding, aan derden toekomend voor schade

of let,el hun toegebracht

Art. 39. Aan een vergunning als bedoeld in
artikel 15, onder b of c, van de wet, welke uit-
sluitend of mec'e betrekking heeft op een in-
richting of uitrusting, waarop een bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op
het gebied van de kernenergie van toepassing
is, wordt met het oogophetzekerstellen van de
betaling van de vergoeding, aan derden toe-
komend voor senade of letsel, hun toegebracht,
het voorschrift verbonden tot het hebben en in
stand houden van een zodanige verzekering of
andere financiële zekerheid a!s waartoe de hou-
der van de verginning ingevolge die wetteiijke
regeling gehouden is.

§ 6. Nakominf vun internationale verplich-
tingen

Art. 40. 1. Aan een vergunning als bedoeld
in artikel 15 van de wet worden voorschriften
met het oog op de naKoming van internationale
verplichtingen verbonden, indien die vergun-
ning uitsluitend of mede strekt tot het verrich-
ten van handelingen met gebruikmaking van
gegevens, hulpmiddelen of materialen dan wel
van een inrichting of uitrusting ten aanzien
waarvan internationale overeenkomsten of
besluiten van volkenrechtelijke organisaties,
welke voor Nederland verbindend zijn en ge-
heel of gedeeltelijk betrekking hebben op het
gebied van de kernenergie of van de ioniseren-
de straling, de staat verplichtingen opleggen.

2. Voorschriften als in het eerste lid bedoeld
kunnen de verplichting inhouden:

a. ten aanzien van gegevens, hulpmiddelen
of materialen dan wel een inrichting of uit-
rusting als in hel eerste Hd bedoeld de geheim-
houding te verzekeren of deze met inachtneming
van in het voorschrift aangegeven beperkingen
te gebruiken;

b. aan bij het voorschrift aangewezen or-
ganen, waaraan een taak is opgedragen ter zake
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van de uitvoering van de in het eerste lid be-
doelde overeenkomsten of besluiten, in het
voorschrift omschreven inlichtingen te doen
toekomen betreffende gegevens, hulpmiddelen
of materialen dan wel een inrichting of uit-
rusting als in het eerste lid bedoeld, alsmede
een op het verstrekken van zodanige inlichtin-
gen gerichte administratie te voeren, aar. de
hand waarvan de juistheid van de verstrekte
inlichtingen op eenvoudige wijze kan worden
aangetoond.

HOOFDSTUK V

Vrijstelling van het in artikel 15 van de wet ver-
vatte verbod

§ /. Splijtstoffen en er'sen

Art. 41. 1. Het in artikel 15, onder a, van de
wet veivatte verbod geldt niet voor het voor-
handen hebben in een inrichting van onbe-
straalde splijtstoffen, welke uitsluitend natuur-
lijk of verarmd uranium of natuurlijk thorium
tot ten hoogste 100 gram \an elk dezer eie-
menten en geen plutonium bevatten.

2.1 Het eerste lid geldt niet, indien de splijt-
stoffen, behalve uranium of thorium er. de na-
tuurlijke vervalprodukten daarvan, nog andere
radioactieve nucliden bevatten en uit dien
hoofde, bij overeenkomstige toepassing van
artikel 6 van het Radioactieve-stoffenbesiuit
Kernenergiewet, daarvoor het in dat artikel
bedoelde verbod zou gelden.

Art. 42. Het in artikel !5, onder a, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het voor-
handen hebben van:

a. ertsen, indien zij verpakt zijn in water-
dichte metalen vaten;

b. niet of cp andere wijze dan onder a be-
doeld verpakte ertsen, indien de specifieke
activiteit van de betrokken ertsen niet meer
bedraagt dan 0,01 microcurie per gram.

c.z ertsen, die uitsluitend voorhanden wor-
den gehouden voor onderwijs- of tentoonstel-
lingsdoeleinden.

1 Zie besluit van 26 april 1972, Stb. 242.
* Zie besluit van 26 april 1972, Stb. 242.
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Art. 43. 1. Het in artikel 15, onder a, van

de wet vervatte verbod geldt niet voor het zich
ontdoen van:

a. splijtstoffen in de gevallen, waarin deze
overeenkomstig artikel 41 zonder vergunning
voorhanden worden gehouden;

b. ertsen, waarvan de specifieke activiteit
niet meer bedraagt dan 0,01 microcurie per
gram;

c. splijtstoffen of ertsen, voor zover dit ge-
schiedt door afgifte aan een persoon, die krach-
tens de wet bevoegd is die stoffen voorhanden
te hebben, dan wel aan een persoon, die krach-
tens de wet bevoegd is die stoffen te vervoeren,
en de stoffen bestemd zijn voor een persoon,
die krachtens de Nederlandse, Belgische of
Luxemburgse wet bevoegd is die stoffen voor-
handen te hebben, of voor een persoon in een
ander land dan Nederland, België of Luxem-
burg;

d. splijtstoffen of ertsen bevattende afval-
stoffen door afgifte aan een door Onze Minis-
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid
erkende ophaaldienst voor radioactieve af-
valstoffen. '

2. Hei eerste Jid, onJer a, is niet van toepas-
sing ten aanzien van het zich ontdoen van splijt-
stoffen door lozing in lucht of water indien:

a. bij lozing in lucht de concentratie van de
betrokken splijtstoffen bij het verlaten van het
lozingskanaal hoger is dan 1 picocurie per
kubieke meter;

b. bij lozing in water de concentratie van
uranium onderscheidenlijk thorium bevatten-
de splijtstoffen bij het verlaten van het lozings-
kanaal hoger is dan 10 000 picocurie onder-
scheidenlijk 1000 picocurie per liter.

3. Degene, die zich in een geval als in het
eerste lid bedoeld van splijtstoffen of ertsen
ontdoet door afgifte ten vervoer, dient ervoor
zorg te dragen, dat aan de voor het betrokken
vervoer geldende voorschriften rnet betrekking
tot de verpakking en de daarop aan te brengen
opschriften en gevaarsetiketten wordt voldaan.
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§ 2. Inrichtingen

Art. 44.' Het in artikel 15, onder b, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het op-
richten, in we ing brengen, in werking hou-
den of wijzigen van een inrichting, waarin
splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, be-
werkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen wor-
den opgeslagen, in het gevil, aat die inrichting
niet is besr.emd en niet wordt gebruikt voor een
met de splijtstoffenkringloop verband hou-
dend ven aardigingsproces of voor het voor-
handen hebben van andere dan onbestraalde
splijtstoffen en:

a. de voorhanden splijtstoffen geen pluto-
nium of verrijkt uranium bevatten, dan wel

b. de grootste hoeveeiheid splijtstoffen, die
te eniger tijd in (Se inrichting voorhanden wordt
gehouden, niet meer bevut aan 3 ?5 gram plu-
tonium-239, plutonium-241 of uranium-233,
dan wel niet meer dan 600 gram uranium-235,
met dien verstande, dat bij aanwezigheid van
meer dan een van deze nuüi'itn de som van de
breuken, verkiegen door het aantal grammen
van ieder dier nuciidsn te delen door de voor
dat nuclide hiervoor vastgestelde maximale
hoeveelheid, niet groter mag zijn dan 1.

HOOFDSTUK VI

Slotbepalingen

Art. 45. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Besluit kerninstallaties, splijtstof-
fen en ertsen.

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

Onze Ministers van Economische Zaken en
van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn
belast met de uitvoering van dit besluit, dat
met de daarbij behorende aota van toelichting
in het Staatsblad zal worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 9 oktober 1969.)

1 Zie de aantekeningen onder artikel 29 van de
Kernenergiewet.

1 Zie besluit van 26 april 1972, S:b. 242.
2 Ingevolge het Besluit inwerkingtreding Kern-

energiewet is het tijdstip van inwerkingtreding
1 jan. 1970.


