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BESCHIKKING van de Minister van Justitie

van 16 december l%9,
, Sart. 248, tot toe-

passing van artikel 83 van de Kernenergie-
wet. (Beschikking opsporingsbevoegdheid
Kernenergiewet).

De Minister van Justitie,
In overeenstemming met de Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de
Ministers van Economische Zaken, van Finan-
cien, de Staatssecretaris van Financiën, de
Ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Landbouw en Visserij;

GeJet op artikel 83 van de Kernenergiewet
(Stb. 1963, 82);

Besluit:

Art. 1. Met de opsporing van de bij de
Kernenergiewet strafbaar gestelde feiten, voor-
zover deze inhouden de niet nakoming van
voorschriften, waarvan tie naleving krachtens
artikel 58 van de Kernenergiewet aan hun toe-
dicht is onderworpen, zijn belast de volgende
krachtens artikel 58 van de Kernenergiewet
aangewezen ambtenaren:

a. de hoofdinspecteur en de regionale in-
specteurs, belast met het toezicht op de hygiëne
van hst milieu, en de onder hun bevelen werk-
zame, door de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid aangewezen andere ambte-
naren van hfct staatstoezicht op de volksge-
zondheid:

6. de geneeskundige hoofdinspecteur en de
regionale geneeskundige inspecteurs, de vete-
rinaire hoofdinspecteur en de regionale vete-
rinaire inspecteurs, alsmede ds onder hun be-
veten werkzame, éoor óe Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid aangewezen andere
ambtenaren van het staaistoezicht op de volks-
gezondheid, de hoofdinspecteur en de regio-
nale inspecteurs voor de geneesmiddelen, de
hoofdinspecteur en de regionale inspecteurs,
belast met het toezicht op levensmiddelen en de
keuring van waren;

c. de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 van
de Arbeidswet 1919 (S/ft. 67.4) en artikel 17 vau
de Stuwadoorswet (.Stb. 1914, 4S6);

d. .ie ambtenaren van het Staatstoezicht op
de Mijnen, belast met het toezicht op de nale-
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ving van het Mijnreglement 1964 (S/6. 538);

e. de controleurs van de Economische Con-
troledienst;

ƒ de ambtenaren der invoerrechten en ac-
cijnzen en de door de Minister van Financiën
aangewezen ambtenaren van de Directie Bin-
nenlands Geldwezen en Financiën Publiek-
rechtelijke Lichamen;

g. de Commandant en de Controleurs van
het Korp3 Controleurs Gevaarlijke Stoffen,
het Hcofd van de Scheepvaartinspectie en de
onder rijn bevelen werkzame door de Minister
van Verkeer en Waterstaat aangewezen andere
ambtenaren van die inspectie;

h. de door de Minister van Landbouw en
Visserij aangewezen ambtenaren van de Alge-
mene Inspectiedienst van het Ministerie van
Landbouw en Visserij;

i'. de door burgemeester en wethouders der
gemeenten, waarin ingevolge aanwijzing krach-
tens artikel 2, derde lid, van de Warenwet (S:b
1935, 7>i) een keuringsdienst gevestigd is, en
doorgedepuceerde staten der provincies, waar-
ineen krachtens artikel 33 van die wet erkende
provincial keuringsdienst bestaat, aangewe-
zen ambtenaren van de betrokken keurings-
diensten.

Art. 2. Deze beschikking kan worden aan-
gehaaid als: Beschikking opsporingsbevoegd-
heid Kernenergiewet.

Art. 3. Deze beschikking zai in de Staa:s-
couraiu worden geplaatst en zal in werking
treden nut ingang van de dag, waarop de
hoofdstukken I en III-XI van de Kernenergie-
wet in werking treden.'

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


