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BESLUiT van 13 oktober !969, S/i. 473. tot
uitvoering van artikel 56, vierde lid, van
ds Kernenergiewet. (Beroepsbesluir Kern-
energiewet).

Wij JULIANA, enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van

Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid van 7 augustus 1967, no.
667/709 W.J. A.;

Gelet op artikel 56, vierde lid, van de Kern-
energiewet (5/ft. 1963, 82);

De Raad van State gehoord (advies van 23
jiigustus 1967, no. 22);

Gezien het nader rapport van Onze Minister
\an Economische Zaken en de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Volksgezondheid van
7 oktober 1969, no. 669/659 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. 1. Voorziening tegen eva beschik-
king, waarbij een nadere eis a's in artikel 19,
vierde lid, van de Kernenergiewet (S/i. 19'53,
82) bedoeld wordt gesteld, wordt gevraagd bij
een tot Onze Ministers van Econüp.iische .Ta-
ken en van Socials Zaken en Volksgezondheid
gsricht verzoekschrift, tiet verzaak schr.l't
'.vordt Ingediend bij Onze Minister vaa Econo-
mische Zaken met gelijktijdige toezending '-an
een afschrift aan Onze Minister van Sodale
Zaken en Volksgezondheid.

2. Voorziening tegen een beschikking, waar-
bij een nadere eis als in artikel 31, tweed', iia.
van de Kernenergiewet bedoeid wordt gesteld,
wordt gevraagd bij eon ;ot Onze MtnUtcr van
Sociale Zaken en Volkssezondhsid send-t en
bij deze in te dienen verzoekschrift.

Art. 2. Onze Minister, tij wie hji vvrzoek-
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schrift is ingediend, deelt onverwijld aan de
houder van de vergunning, indien deze niet de
verzoeker is, mede, dat een voorziening ais in
artikel 1 bedoeld is gevraagd.

Art 3. Onze betrokken Ministers beslissen
in overeenstemming met Oaza Ministers, wie
het mede aangaat.

Art. 4. Een beschikking, waarbij anders
wordt beslist dan in het verzoekschrift is ge-
vraagd, wordt niet gegeven dsn nadat (ie ver-
zoeker in de gelegenheid is gesteld het\crzcek
nader toe te lichten. Een beschikking, strek-
kende tot wijziging van de beschikking, waar-
tegen de voorziening is gevraagd, wordt niet
gegeven dan nadat ook de houder van de ver-
gunning, indien deze niet de verzoeker is. in de
gelegenheid is gesteld zijn ss voelen kenbaar te
maken.

Art. 5. De beschikking is mei redenen om-
kleed en wordt aan dj verzoeker en aan de
houder van de vergunning, indien cieie met de
verzoeker is, toegezonden bij aangetekende
brief.

Art. 6. l. Dit besluit kan worcV'n aange-
haald als: Beroepsbesiuit Kernenergie* el.

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

On?.e Ministers van Economische Z^ken er>.
van Scciaïe Zaken en Volksgezondheid zijn b---
last met de uitvoering v?ji dit besluit, dat in het
Staal ublad za\ worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 11 novembe,- 1969.)

1 Ingevolge h;t Besluit inwerkingtreding Kern-
energiewet is de datum van inwerkingtreding
1 jan. 1970.


