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BESLUIT van 22 oktober 1969. S/6. 474, tot
uitvoering van ariikcl 5S, vserde lid. van
d« Kernenergiewet, (liesluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet) .
Wij JULIANA, en*.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 mei
W69, Direc.oraat-Gcneraal van de Volkgezondheid, Directie Milieu- en Voedingsh.vgiüne,
Hoofdafdeling Kernenergie en Siraicnbesaicrmiiig, No. 125856, gedaan in overeenstemming met Onze Minisier van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 58, vierde lid, van de Kernenergiewet {Stb. 1963, 82);
De Raad van State gehoord (advies van
4jur.i !?69, no. 43);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid v.in 6 oktober 1969. Directoraat-Generaal
van ue Volksgezondheid, Directie Milieu- en
Vosdingshygiëne, Hoofdafdeling Kernenergie
ei Stralenbescherming, No. I3I22S, uitgebracht in overceiistettünins m-t Onze voor»
.locmde Minister;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Art. 1. 1. Bij de vervulling van hun taken,
bedoeld in anikei 58, vierde lid, van de Kernenergiewet {.Stb. 1963, 82), beperken de krachtens dat iid aangewezen ambwraren \an keuringsdiensten zich :ot het ioezicht op de naleving van het bij en krachtens de artikelen 14,
)5 onder a, 19 en 21 voer zover deze op 'mikel
i5 onder c betrekking hebben, 21, 25, !fi 23.
29. 31. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 'U. .;6,
47,49,6(\ 73 en 75 van die wet bepaalde en bevclcne voor zover het betreft de bcscfcirmirg
van het biologische, chemische en fysische
milieu van de mens en niei behoort tot htt
terrein van de ambtenaren bedoeld in ar'ike! 77
van de Arbeidswet i919 {Stb- 624) en nrtikci 17
van de Stuuadcersvrat fi'ffe. 1914. 4S6) of van
ce ambtena^n van het Staatstoezicht op tie
Mijnen, belast met het toezicht op do naleving
van het Mijnreglement 1964 {Stb. 538).
2. De ambtenaren houden geen toezicht met
betrekking tot splijtstoffen, ertsen er. radioactieve stoffer, als .bedeeld in artikel 7. eerste
iid, en artikel 3, eerste lid, van hei Vrijsieilingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet (Sta.
1969, 476) en in gevallen, waarin op grond van
ït'ikei 75 van de Kernenergiewet in het bctang
van tic landsverdediging ontheffing is verleend.
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Art. 2. Indien bij een incident radioactieve
stoffen zijn betrokken en daardoor aanmerkelijk gevaar voor de openbare gMcidheid te
duchten is, verrichten de ambtenaren hst nodige onderzoek inzake straling en besmetting.
Art. 3. De ambtenaren verr/chun him taak
ia overleg met de ambtenaren, aangewezen
krachtens artikel 58, eerste lid. van de Kernenergiewet, al raar gelar.g van het werkterrein
van de laatstbedoelde ambtenaren.
Art. 4. Indien in het kader - an de taakvervulling van de ambtenaren ondernvk nodig is
dat niet kan worden verricht in her laboratorium van de keuringsdienst van waren waarbij
zij zijn aangesteld, kan dit onderzoek op verzoek worden uitgevoerd in het laboratorium
van een andere keuringsdienst en in bijzondere
gevallen door he: Rijksinstituut \oor de Volksgezondheid te Biithoven.
Art. S. I. Dit bes'uit kan worden aangehaald als: Besluit taakvervulling amötei.aKn
keuringsdiensten Kernenergiewet.
2. Hst treedt in werking op een door Ons
te bepalen tijdstip '.
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is bciast met de uitvoering van dit
besluit, dat met v'.e daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal -.vorden geplaatst, enz.
(Uitgegeven I! november i%9.)

