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1

INLEIDING

Het PIVOT-rapport “Institutioneel onderzoek nucleaire veiligheid in het kader van de
arbeidsomstandigheden” over de periode ca. 1950-2000, vormt de grondslag voor dit basisselectiedocument. Het rapport beschrijft de handelingen van de Rijksoverheid (minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) op dit beleidsterrein en geeft een overzicht van de actoren die zich daarop bewegen.
Met het rapport institutioneel onderzoek (RIO) implementeren de Algemene Rijksarchivaris, voor deze de
projectleider PIVOT, en de vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de afspraken die bij convenant van 21 januari 1992 tussen de Algemene Rijksarchivaris
en de secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt. De
eerste stap van de implementatie is de waardering van de neerslag van de handelingen, op basis waarvan
bepaald kan worden welke neerslag voor permanente bewaring in het Algemeen Rijksarchief in
aanmerking komt en welke neerslag op termijn vernietigd kan worden (artikel C van het convenant). Deze
eerste stap is in het basisselectiedocument (BSD) vastgelegd.
Het BSD is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van archiefbescheiden door de
organisatie, alsmede het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie in de rijks- en provinciale
archieven. In het BSD is aan iedere handeling een waardering gegeven voor bewaring of vernietiging van
de bescheiden die betrekking hebben op die handeling. Alvorens de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen het BSD vaststelt, hoort deze de Raad voor Cultuur. Na vaststelling van het BSD kan de
procedure voor enerzijds de overbrenging van de bescheiden naar het Algemeen Rijksarchief en
anderzijds de vernietiging van de bescheiden worden uitgevoerd.
Het BSD bestaat uit een korte beschrijving van het beleidsterrein en de actoren, een verantwoording van
de doelstelling van de selectie en de gehanteerde selectiecriteria en de lijst van gewaardeerde
handelingen, voorafgegaan door een toelichting op de lijst.

2
2.1

HET BELEIDSTERREIN
Hoofdlijnen van het handelen op het beleidsterrein nucleaire veiligheid in het
kader van de arbeidsomstandigheden

PIVOT definieert hoofdlijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van
een beleidsterrein. De taken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liggen op het
terrein van arbeid en inkomen. Een van de beleidsterreinen binnen deze taakgebieden wordt gevormd
door het arbeidsomstandighedenbeleid. Nucleaire veiligheid is daar een onderdeel van.
Het arbeidsomstandighedenbeleid heeft tot doel het voorkomen van lichamelijke en geestelijke schade
van werknemers ten gevolge van arbeid en het bevorderen van hun welbevinden. In het arbeidsomstandighedenrecht zijn hiertoe twee groepen normen ontwikkeld die niet altijd strikt waren te scheiden.
De ene groep betrof tot 1 januari 1995 regelingen van de arbeids- en rusttijden (die in de Arbeidswet 1919
c.q. werden aangetroffen) en regelingen tegen de negatieve effecten van de werksituatie zelf door hetzij
de oorzaken weg te nemen, hetzij aan de werknemer een bijzondere bescherming tegen deze effecten te
bieden. Deze regels worden aangetroffen in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (en voorlopers) en
aanverwante wetten.
Met de herinrichting van het ministerie per 1 januari 1995 is besloten de Arbeidstijdenwet 1995 onder te
brengen in het beleidsterrein arbeidsverhoudingen (zie: Ter bevordering van menswaardige arbeid,
actualisatie 1994-1998).
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Tot het midden van de jaren zestig bestaat er nauwelijks weerstand tegen het gebruik van kernenergie.
Het is de tijd van de wederopbouw. Halverwege de zestiger jaren komt het beleidsaccent te liggen bij
specifieke onderzoeksterreinen zoals de snelle kweekreactoren en het gasultracentrifugeproces. In 1973
wordt, in een samenwerkingsverband tussen de Bondsrepubliek West-Duitsland, Nederland en België,
gestart met de bouw van de snelle kweekreactor te Kalkar. Deze bouw roept aanzienlijke weerstand op.
Met name de zogenoemde Kalkar-heffing, waaruit een deel van de bouw gefinancierd moet worden. In
het najaar van 1973 worden, als gevolg van de oliecrisis, enkele zondagen aangewezen waarop het
verboden is met de (privé) auto te rijden. Het besef begint langzaam door te dringen dat op termijn de
traditionele energiebronnen (aardgas, aardolie en steenkool) uitgeput zullen raken. Naar de
toepasbaarheid van betaalbare alternatieve bronnen (waaronder kernenergie) wordt naarstig gezocht.
Tot het eind van de jaren zeventig ziet de toepassing van het gebruik van kernenergie er gunstig uit.
Echter in de Nederlandse samenleving rijzen er steeds meer twijfels op. De verwerking van het
radioactieve afval gaat een waar probleem vormen alsook de garantie voor de veiligheid (de bijna ramp te
Harrisburg in 1979). Door het optreden van maatschappelijk groeperingen wordt er aangedrongen op een
brede maatschappelijk over de algemene energieproblematiek. Onder leiding van een stuurgroep volgt in
1984 een eindrapport. De weg lijkt open te staan voor de bouw van nieuwe kerncentrales.
Met de ramp in 1986 te Tsjernobyl wordt de beslissing over uitbreiding van het aantal kerncentrales
opgeschort. Het leidt uiteindelijk tot de sluiting van de kerncentrale te Dodewaard in 1997. De plannen
voor de centrale in Borssele beloven ook niet veel goeds. Naar verwachting zal deze centrale in 2004
gesloten worden.

2.2

Actoren

Als in het rapport gesproken wordt over ‘de Minister’ dan betreft het:
de minister van Sociale Zaken (1940-1951, 1971-1981)
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (1952-1971)
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vanaf 1981-heden)
De minister is juridisch en politiek verantwoordelijk voor de uitoefening van de door de wetgever aan
hem opgedragen taken en verleende bevoegdheden. Hij is echter, gelet op de omvang van die taken en
bevoegdheden, niet in staat deze zelf allemaal uit te oefenen. Hij laat zich daarbij op door hem te bepalen
wijze bijstaan en ondersteunen door de staatssecretarissen en het ambtelijk apparaat. Hij draagt aan zijn
ambtenaren de uitvoering van delen van zijn taken op en geeft aan hoe zij die taken dienen uit te voeren.
Binnen het ministerie van SZW zijn de afdeling Arbeidsmilieu, een onderdeel van de directie
Arbeidsomstandigheden, de Kernfysische Dienst en de Arbeidsinspectie door de minister gemandateerd
met onder meer de ontwikkeling van een nucleair veiligheidsbeleid en de uitvoering van het toezicht op
de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de nucleaire veiligheid. Dit betekent dat onder het
hoofdstuk actor “de minister” (5.1) even goed gelezen kan worden de hierboven genoemde afdeling en
diensten van het ministerie.
In de hoofdstukken actor de “Arbeidsinspectie” (districtshoofd/regionaal directeur/hoofdinspecteur van
de havenarbeid) en de “Kernfysische Dienst” (de directeur van de Kernfysische Dienst), de
respectievelijke hoofdstukken 5.2 en 5.3, komen handelingen voor die specifiek door deze diensten in
wet- en regelgeving worden genoemd en door hen ook worden (werden) uitgevoerd.
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3
3.1

SELECTIE
Doelstellingen van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen van overheidsorganen, die vallen
onder de werking van de artikelen 1, 23, 27 en 41 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). Het betreft alle
neerslag van de betreffende handelingen, of het nu een machineleesbaar gegevensbestand of papier
betreft, en of de gegevens zich nu in een archief, in een bibliotheek, op een afdeling automatisering of bij
de beleidsambtenaren of lijn managers zelf bevinden.
De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:
archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief
door het overheidsorgaan dat deze gegevens beheert;
archiefbescheiden die hiervoor niet in aanmerking komen.
Zoals de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij de behandeling van de nieuwe
Archiefwet in de Tweede Kamer (13 april 1994) heeft gemeld, is het basisselectiedocument opgesteld
tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, die luidt: ‘het
mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen’. Door het Convent van
rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om
bronnen voor kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende
bewaring’.
In dit BSD wordt deze selectie doelstelling geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein arbeidsomstandigheden. De handelingen van de verschillende organen worden gewaardeerd en geselecteerd op basis
van hun bijdrage aan de realisering van de hierboven geformuleerde doelstelling. Bij de selectie is
derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor dienen
te worden overgebracht ten einde het handelen van de (rijks)overheid met betrekking tot nucleaire
veiligheid in het kader van de arbeidsomstandigheden op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

3.2

Selectiecriteria

Bij de selectie van handelingen kan een aantal criteria worden onderscheiden dat op elk beleidsterrein of
onderdeel van zo’n terrein van toepassing is. Daarnaast zijn er per beleidsterrein een aantal specifieke
criteria aan te wijzen.
Teneinde de selectie doelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek
geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde)
selectiecriteria. Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de
neerslag dient te worden overgebracht naar het rijksarchief nadat de wettelijke vastgestelde
overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst maar blijft een
selectielijst (in de zin van art.5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke
handelingen de neerslag niet behoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De
beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria. Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria
dient te worden overgebracht en is gewaardeerd met een (B)ewaren; de neerslag van handelingen die niet
aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoen, wordt gewaardeerd met een (V)ernietigen.
‘Vernietigen’ betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar de Rijksarchiefdienst. De
documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van
het overheidsbeleid op hoofdlijnen. Ingeval van ‘vernietigen’ is het orgaan dat verantwoordelijk is voor
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het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van de zorg voor de betreffende documentaire
neerslag.
ALGEMENE SELECTIECRITERIA
HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET EEN B(ewaren)

algemeen selectiecriterium

toelichting

1.

Handelingen die betrekking hebben op
voorbereiding en bepaling van beleid
op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agenda vorming,
het analyseren van informatie, het formuleren
van adviezen met het oog op toekomstig
beleid of het plannen van dat beleid, alsmede
het nemen van beslissingen over de inhoud
beleid en terugkoppeling van beleid. Dit
omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten

2.

Handelingen die betrekking hebben op
evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en
beoordelen van de inhoud, het proces of de
effecten van beleid. Hieronder valt ook het
toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit
worden niet per se consequenties getrokken
zoals bij terugkoppeling van beleid.

3.

Handelingen die betrekking hebben op
verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van
verslag over beleid op hoofdlijnen aan
andere actoren of ter publicatie

4.

Handelingen die betrekking hebben op
(her)inrichting van organisaties belast
met beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen,
wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5.

Handelingen die bepalend zijn voor de wijze
waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen
plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het
toepassen van instrumenten om de gekozen
doeleinden te bereiken.

6.

Handelingen die betrekking hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct
zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien
uit voor het Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden en
incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële
verantwoordelijkheid is opgeheven en/of
wanneer er sprake is van oorlogstoestand,
staat van beleg of toepassing van noodwetgeving

4

DE SELECTIELIJST
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De selectielijst is, in tegenstelling tot het RIO, geordend per actor. De in het RIO geformuleerde
handelingen komen onveranderd in het BSD terug.
Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.
De aanduiding ‘V’ staat voor ‘vernietigen’, waarbij tevens is vermeld na afloop van welke termijn de
bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien, kunnen worden vernietigd. De invulling van de
termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is een verantwoordelijkheid van de zorgdrager,
in dit geval de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. PIVOT ziet toe op de daadwerkelijke
invulling ervan.
Indien er archiefbescheiden aanwezig zijn die betrekking hebben op de periode 1940-1945, worden deze
op een andere wijze behandeld. Deze bescheiden komen in eerste instantie voor bewaring in aanmerking
op grond van het selectiecriterium 6, als zijnde de neerslag van uitvoerende handelingen die direct
gerelateerd zijn aan bijzonder omstandigheden i.c. de Tweede Wereldoorlog. Zij worden derhalve
overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. De Rijksarchiefdienst kan na nader onderzoek de
archiefbescheiden, die niet voldoen aan criterium 6 (dus geen relatie hebben met de bijzondere
omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog), na machtiging van de oorspronkelijke zorgdrager, op
grond van artikel 6 van de Archiefwet 1995 alsnog vernietigen.
De in dit BSD beschreven handelingen zijn per actor (hoofdstuk) geordend en kennen de volgende
clustering:
Handeling
Product
Periode
Bron/Grondslag
Iedere handeling wordt vooraf gegaan door een voor die handeling toegekend “uniek” nummer. Dit
nummer correspondeert met de handeling uit het RIO. Een handeling kan worden afgesloten met een
opmerking. Daarmee wordt een verduidelijking op de handeling gegeven.
Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en bevoegdheid heeft tot het zelfstandig
verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie.
Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product, dat een
actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor kan handelingen via
mandatering door organisatieonderdelen of-leden laten verrichten. De handelingen zijn positief
geformuleerd. Dit houdt in dat de omschrijving tevens de tegenovergestelde formulering omvat. Het
verlenen van een vergunning op basis van de Kernenergiewet houdt ook in het eventueel intrekken van
die verleende vergunning.
Een product is het eindresultaat van een door een actor verrichte handeling. Indien niet bekend is wat het
eindproduct is, is dit open gelaten. Indien niet duidelijk is wat het eindproduct zal zijn, is het product
tussen aanhalingstekens geplaatst.
De periode geeft aan wanneer een handeling is of wordt uitgevoerd Wanneer de periode niet door een
jaartal is afgesloten, wil dit zeggen, dat deze handeling nog steeds door de actor wordt uitgevoerd.
De grondslag geeft aan de wet of regeling krachtens een wet waarop de handeling gebaseerd is. Een bron
wil zeggen dat er geen wettelijke grondslag gevonden is, maar dat uit een ander-soortige bron (nota,
literatuur etc.) gebleken is dat het orgaan die handeling uitvoert/ uitvoerde.
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5

LIJST VAN HANDELINGEN ca. 1950-2000

Met de actor ‘de Minister’ wordt bedoeld:
de minister van Sociale Zaken: 1940-1951, 1971-1981
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 1952, 1963-1971
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 1981-200.

5.1 Actor: de minister
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Internationale verplichtingen
1
Handeling:
Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
2
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
3
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overlegbestuursorganen van internationale organisatie omtrent nucleaire veiligheid
verslagen, notulen, notities, rapporten...
1945B (1)

Het implementeren van internationale regels aangaande nucleaire veiligheid in bestaande
of nieuwe regelgeving op nationaal niveau
Bijvoorbeeld:
- Besluit in- en uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen (Stb. 1993, 626)
-Richtlijn van de Raad van 13 mei 1996, tot vaststelling van de basisnormen voor de
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende
straling verbonden gevaren (96/29/EUROTOM)
-Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van
personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling
en tot intrekking van Richtlijn 84/466/Euratom
-Mededeling van de Commissie der Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing
van de Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996
-Verdrag inzake nucleaire veiligheid i.w. 13 januari 1997
1945Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Trb. 1957, 92)
art. 33
B (1)

Het rapporteren over de implementatie van internationale regels met betrekking tot
nucleaire veiligheid in bestaande of nieuwe regelgeving op nationaal niveau
rapporten e.d.
1945Onder meer: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Trb. 1957, 92) art. 33
B (1)
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4
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
5
Handeling:

Product:
Periode:
Bron:
Waardering:

Het notificeren van nieuwe nationale wetgeving op het terrein van nucleaire veiligheid
aan de EG alsmede aan de afzonderlijke lidstaten
1945EG-verdrag?
B (1)

Het, in het kader van hulpprogramma’s van de Europese Unie, verlenen van
ondersteuning met betrekking tot de veiligheid van kerncentrales aan landen van Middenen Oost-Europa
notitie(s), rapportage(s)
ca. 1990Tweede Kamerstukken 23 125, diverse jaargangen
B (5)

Algemene handelingen
6
Handeling:
Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid met
betrekking tot nucleaire veiligheid
Product:
beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties...
Periode:
1945Bron:
Waardering: B (1)
7
Handeling:
Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
8
Handeling:
Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
9
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving
met betrekking tot nucleaire veiligheid
Wet- en regelgeving
1945B (1)

Het opstellen van periodieke verslagen
jaarverslagen, maandverslagen....
1945B (3)

Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-onderdelen op het terrein van de
nucleaire veiligheid
(organisatie)besluiten onder andere:
-Organisatie- en mandaatbesluit KFD (Stcrt. 1996, 83)
1945Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 58
B (4)
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10
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:

Waardering:
11
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
12
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:

Waardering:

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wetten en
regelingen op het terrein van de nucleaire veiligheid
“aanwijzingsbeschikkingen” onder andere:
-ministeriële regeling (Stcrt. 1969, 239) diverse malen gewijzigd
-beschikking (Stcrt. 1969, 253)
-beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergie (Stb. 1969, 248)
-Organisatie- en mandaatbesluit KFD 1994 (Stcrt. 1994, 83)
-Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 75, lid 2
onder c, gewijzigd Stb. 1994, 592 art. 75, lid onder b
1945Onder andere: Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 58, lid 1 en 2, 65, lid 2,
Beschikking toezicht naleving Kernenergiewt (Stcrt 1969, 234) art. 1 tot en met 3,
Beschikking opsporingsbevoegdheid Kernenergie (Stb. 1969, 248) art. 1 onder a en b
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het (in overleg met) instellen van commissies e.d. werkzaam op het terrein van de
nucleaire veiligheid
instellingsbeschikkingen onder andere:
-Commissie voor overleg en coördinatie inzake het toezicht krachtens de Kernenergiewet
(Stcrt. 1969, 239)
-Bezwarencommissie vergunningverlening krachtens artikel 15 Kernenergiewet
--Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid 1987 (Stb. 1987, 525)
1945Onder andere: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) art. 19, lid
1, Regeling van 24 november 1969 (Stcrt. 1969, 239) artikel 11, tweede en derde lid
B (5)

Het (in overleg met) benoemen van leden van commissies e.d. werkzaam op het terrein
van de nucleaire veiligheid
benoemingsbeschikkingen, onder andere:
-Benoeming van de (plaatsvervangende) leden en de (plaatsvervangend) voorzitter van de
Centrale Raad voor de Kernenergie
-Benoeming bezwarencommissie vergunningverlening krachtens artikel 15
Kernenergiewet
-Benoeming van de voorzitter en secretaris van de commissie voor overleg en coördinatie
inzake het toezicht
-Benoeming van de voorzitter en de overige leden van de Commissie Reactorveiligheid
1945Onder andere: Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 3 lid 1 tot en met 3, art. 4, b.w. Stb.
1974, 291, Kernenergiewet (Stb. 1992, 148) art. 4, lid 2 en 5, lid 1, Besluit
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) art. 19, lid 2 en 3, Beschikking
toezicht naleving Kernenergiewet (Stcr. 1969, 234) art. 11 lid 2
V, 15 jaar na geldigheidsduur benoeming

13
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Handeling:

Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
14
Handeling:

Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
15
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
16
Handeling:

Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren
van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal met betrekking tot
nucleaire veiligheid
brieven, notities
1945B (3)

Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken
van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale
Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het
beleid met betrekking tot nucleaire veiligheid
brieven, notities
1945B (3)

Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen krachtens
nucleaire veiligheidswetgeving en het voeren van verweer in beroepschrift-procedures
voor administratief rechterlijke organen
beschikkingen, verweerschriften
1945Onder andere: Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 17, lid 2, gewijzigd (Stb. 1979, 443)
art. 17a, lid 2, diverse artikelen van Hoofdstuk VII (de artikelen 50 tot en met 57). De
artikelen 54-57 worden met Stb. 1979, 443 buiten werking gesteld. De artikelen 51-53
worden buiten werking gesteld met Stb. 1994, 135, Besluit kerninstallaties, splijtstoffen
en ertsen (Stb. 1969, 403) art. 26, art. 29, en art. 30, Radioactieve-stoffenbesluit
Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 44, b.w. Stb. 1986, 465, Veiligheidsbesluit
ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 23, lid 7, b.w. Stb. 1981, 672, Radioactievestoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 44, b.w. Stb. 1986, 465,
Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 23, lid 7, b.w.Stb.1981, 672,
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 78 en art. 79, b.w. Stb.
1993, 42, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 31, lid 1 en 2, b.w. Stb.
1986, 465, Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473) art. 3, b.w. Stb. 1980, 355
B (3)

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen met
betrekking tot nucleaire veiligheid
brieven, notities
1945Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 5
V, 5 jaar

17
Handeling:

Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de nucleaire veiligheid
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Product:
Periode:
Bron:
Waardering:

18
Handeling:
Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
19
Handeling:
Product:
Periode:
Bron:
Waardering:
Opmerking:

voorlichtingsmateriaal
1945V, 2 jaar na vervallen
Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt 1 exemplaar bewaard. De
voorbereidende stukken kunnen worden vernietigd.

Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van
onderzoeksrapporten met betrekking tot nucleaire veiligheid
nota’s, notities, onderzoeksrapporten
1945B (1, 2)

Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek met betrekking
tot nucleaire veiligheid
nota’s, notities, eindrapporten
1945V, 15 jaar na beëindiging van het onderzoek
De eindrapporten blijven bewaard en zullen onder meer worden gebruikt bij de beleidsontwikkeling

Kernenergiewet (Stb. 1963, 82)
21
Handeling:
Het bij amvb bepalen welk percentage uranium, plutonium, thorium of andere elementen
splijtstoffen tenminste dienen te bevatten
Product:
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
- Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358)
Periode:
1969 Grondslag:
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 1 onder b
Waardering: B (1)
22
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
27
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het bij amvb aanwijzen van ertsen, waaruit splijtstoffen kunnen worden verkregen
Algemene maatregel van bestuur
1969 Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), art. 1 onder c
B (1)

Het stellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de Centrale Raad voor de
Kernenergie
“ministeriële regeling”
1963-1974
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 6, b.w. Stb. 1974, 291
B (5)
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30
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
32
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
33
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
35
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

36
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

Het goedkeuren van nadere regels betreffende de werkwijze van de Commissie
Reactorveiligheid
“nadere regels”
1991Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 7, b.w. Stb.
1992, 148, Kernenergiewet (Stb. 1992, 148), art. 7
B (5)

Het beoordelen van de ontwerp-begroting en het verslag van de werkzaamheden van de
Commissie Reactorveiligheid
“beoordeling”
1987Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 8, b.w. Stb.
1992, 148, Kernenergiewet (Stb. 1992, 148), art. 9
V, 5 jaar na vaststelling van de Rijksrekening over het betreffende begrotingsjaar

Het beoordelen van het rapport betreffende de taakvervulling en de voorstellen voor
gewenste veranderingen van de Commissie Reactorveiligheid
“beoordeling”
1991Kernenergiewet (Stb. 1992, 148) art. 10, lid 1
V, 15 jaar

Het verlenen van vergunningen:
-voor het vervoeren, het voorhanden hebben, het binnen of buiten Nederlands
grondgebied brengen of doen brengen of het zich ontdoen van splijtstoffen
-aan inrichtingen, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen
worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, op te
richten, in werking te brengen, in werking te houden of te wijzigen
-voor uitrustingen, die geschikt zijn om een vaartuig of ander vervoermiddel door middel
van kernenergie voort te bewegen, of kernenergie daarin aan te brengen of aangebracht te
houden, of dan wel zodanige daarin aangebrachte kernenergieuitrusting in werking te
brengen, in werking te houden of te wijzigen
Vergunningen
1971Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 15, gewijzigd Stb. 1992, 414 art. 15a
V, 15 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van een bestuursorgaan dat nadere eisen kan stellen aan de voorschriften
bij de verlening van de vergunning krachtens artikel 15 (a) van de Kernenergiewet
“aanwijzing”
1992Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 414, art. 15e, lid 2
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Waardering:
37
Handeling:

Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
38
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
39
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
40
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
41
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het bij of krachtens een amvb stellen van regels betreffende de wijze waarop de
aanvraag voor een vergunning krachtens artikel 15 (a) van de Kernenergiewet dient te
geschieden en de gegevens die de aanvrager daarbij dient te overleggen
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
-Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403)
-Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82,) art. 16
B (1)

Het bij amvb aanwijzen van bestuursorganen die bij de totstandkoming van de
beschikking op de aanvraag van de vergunning krachtens artikel 15 (a) van de
Kernenergiewet worden betrokken
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
-Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 17, lid 1gewijzigd (Stb. 1979, 443) art. 17a, lid 1
B (1)

Het bij amvb stellen van regels omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop de
beschikkingen tot het verlenen van een vergunning krachtens artikel 15(a) van de
Kernenergiewet bekend worden gemaakt
Algemene maatregel van bestuur
1979-1993
Kernenergiewet (Stb. 1979, 443) art. 18, lid 3, vernummerd (Stb. 1992, 414) art. 18 lid 2,
b.w. Stb. 1993, 581
B (1)

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot de wijze waarop de beperkingen,
waaronder een vergunning krachtens artikel 15 (a) van de Kernenergiewet is verleend en
de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, worden toegepast met betrekking
tot (aangewezen) categorieën van handelingen
Algemene maatregel van bestuur
1992Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 414 art. 18a, lid 3
B (1)

Het bij amvb aanwijzen van andere belangen dan die in artikel 15b, lid 1 van de
Kernenergiewet worden genoemd
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 19, lid 2, vernummerd Stb. 1992, 414, art. 15b, lid 2
B (1)
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42
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
43
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
44
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
45
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
46
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
47
Handeling:

Product:

Het bij amvb stellen van regels of het aanwijzen van gevallen dat ten aanzien van
aangewezen splijtstoffen, ertsen, inrichtingen of uitrustingen het verbod niet geldt om
zonder vergunning, krachtens artikel 15 van de Kernenergiewet, handelingen te verrichten
Algemene maatregel van bestuur
1969-1992
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 21 b.w. (Stb. 1992, 414)
B (1)

Het bij amvb stellen van regels, ter bescherming van de bij of krachtens artikel
15b van de Kernenergiewet aangewezen belangen, met betrekking tot daartoe aangewezen
categorieen van splijtstoffen, ertsen, inrichtingen of uitrustingen dan wel onderdelen van
inrichtingen of uitrustingen
Algemene maatregel van bestuur
1992Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), gewijzigd (Stb. 1992, 414) art. 21, lid 1
B (1)

Het bij amvb aanwijzen van splijtstoffen of ertsen die niet zonder vergunning mogen
worden vervoerd of in of bij krachtens amvb aanwijzen van gevallen wanneer dat vervoer
verboden is
Algemene maatregel van bestuur
1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), gewijzigd Stb. 1995, 525 art. 21a, lid 1
B (1)

Het verlenen van vergunningen voor het vervoeren van splijtstoffen of ertsen krachtens
artikel 21 a van de Kernenergiewet
vergunning
1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1995, 525 art. 21b
V, 15 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van een bestuursorgaan dat nadere eisen kan stellen aan de voorschriften
bij de verlening van de vergunning krachtens artikel 21a van de Kernenergiewet
“aanwijzing”
1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1995, 525, art. 21c, lid 2
B (1)

Het bij of krachtens een amvb stellen van regels betreffende de wijze waarop de
aanvraag voor een vergunning krachtens artikel 21a van de Kernenergiewet
dient te geschieden en de gegevens die de aanvrager daarbij dient te overleggen
Algemene maatregel van bestuur
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Periode:
Grondslag:
Waardering:
48
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
49
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
50
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
51
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
52
Handeling:

Product:

Periode:
Grondslag:

1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1995, 525 art. 21d
B (1)

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot de wijze waarop de beperkingen,
waaronder een vergunning krachtens artikel 21a van de Kernenergiewet is verleend en de
voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, worden toegepast met betrekking tot
(aangewezen) categorieën van handelingen
Algemene maatregel van bestuur
1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1995, 525 art. 21d
B (1)

Het stellen van regels betreffende het vervoeren van splijtstoffen en ertsen met het oog op
de in artikel 15b van de Kernenergiewet aangewezen belangen
ministeriële regeling
1995Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1995, 525 art. 21 e, lid 1
B (1)

Het aanwijzen van personen of instellingen aan wie in bezit genomen splijtstoffen en
ertsen, inclusief verpakking, moeten worden overgedragen
onder meer: Besluit van 9 oktober 1996 (Stb. 1996, 528)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 22, lid 4
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het bevelen de oprichting van de inrichting te staken of de inrichting te sluiten,
onderscheidenlijk het aanbrengen van de uitrusting in het vervoermiddel te staken, de
daarin aangebrachte uitrusting buiten werking te houden of het verblijf van het
vervoermiddel, waarin de uitrusting is aangebracht, binnen Nederlands grondgebied te
beëindigen, indien in strijd wordt gehandeld met de vergunningverlening
Beschikkingen
1969-1992
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 25, lid 1 tot en met 6
B (5)

Het bij amvb regelen van de inrichting van de registers waarin de gegevens
over radioactieve stoffen, waarvan aangifte is gedaan, worden geregistreerd alsmede het
aanwijzen van gevallen waarin inlichtingen uit de registers kunnen worden verstrekt
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
-Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb.
1969, 472)
1969-1995
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 27, lid 2, vervallen (Stb. 1988, 358),
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Waardering:
53
.Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
54
Handeling:

Product :
Periode:
Grondslag:
Waardering:
55
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
56
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
57
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

gewijzigd Stb. 1988, 358 art. 28, lid 5 b.w. Stb. 1995, 95
B?

Het bij amvb aanwijzen van radioactieve stoffen waarvoor, indien er handelingen mee
worden verricht binnen Nederlands grondgebied, het verplicht is om aangifte te doen en
om een administratie te voeren in het bij het amvb te bepalen gevallen en dienovereenkomstig te stellen regels
Algemene maatregel van bestuur
-Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 456)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art 28, gewijzigd Stb. 1988, 358 art. 28, lid 1, gewijzigd
Stb. 1994, 95 art. 28
B (1)

Het bij amvb aanwijzen van radioactieve stoffen waarvoor een vergunning is vereist voor
het bereiden, het vervoeren het voorhanden hebben, het toepassen, het binnen Nederlands
grondgebied brengen of te doen brengen, dan wel zich ontdoen van deze stoffen
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 29, lid 1
B (1)

Het verlenen van vergunningen voor het bereiden, het vervoeren het voorhanden hebben,
het toepassen, het binnen Nederlands grondgebied brengen of te doen brengen, dan wel
zich ontdoen van radioactieve stoffen
Vergunningen
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 29, lid 1
V, 15 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb stellen van regels betreffende de wijze, waarop de aanvraag om een
vergunning krachtens artikel 29, lid 1 van de Kernenergiewet dient te geschieden en de
gegevens die de aanvrager daarbij dient te overleggen
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963) art. 30, lid 2, gewijzigd Stb. 1992, 414 art. 29a, lid 3
B (1)

Het bij amvb aanwijzen van bestuursorganen die bij de totstandkoming van de
beschikking op de aanvraag voor een vergunning krachtens artikel 29, lid 1 van de
Kernenergiewet worden betrokken
Algemene maatregel van bestuur
1979Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1979, 443 art. 29a, lid 3
B (1)
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58
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
59
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
60
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
61
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:

63
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het bij amvb stellen van regels betreffende radioactieve stoffen met het oog op de
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 32, lid 1
B (1)

Het aanwijzen van instellingen of personen aan wie in bezit genomen radioactieve stoffen
moeten worden overgedragen
-Besluit van 15 augustus 1970 inzake aanwijzing instellingen (Stcr. 1970, 160)
-Besluit van 7 januari 1991 houdende aanwijzing van instellingen als bedoeld in art. 33
lid 4 van de Kernenergiewet (Stcr. 1991, 24) b.w. Stb. 1996, 528
-Besluit van 9 oktober 1996 (Stb. 1996, 528)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82,) art. 33, lid 4
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb stellen van regels betreffende ioniserende stralen uitzendende toestellen met
het oog op de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
-Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406)
-Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 34, lid 1
B (1)

Het stellen van nadere regels met betrekking tot radioactieve stoffen en ioniserende
stralen uitzendende toestellen
Algemene maatregel van bestuur, onder andere:
-Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergie (Stb.
1969, 472)
1969Kernenergiewet Stb. 1963, 82) art. 35, lid 2
B (1)

Het bepalen dat de beschikking om in ruimten te verblijven waar aanmerkelijk gevaar
voor straling te duchten is (krachtens artikel 36, lid 1 van de Kernenergiewet) een andere
geldigheidstermijn heeft
“Bepaling”
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82,) art. 36 lid 3
V, 15 jaar na geldigheidsduur
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64
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
65
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
66
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
67
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
68
Handeling:

Product:
Periode:

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het meten van dosis ioniserende stralen
en het bepalen en registreren van radioactieve besmetting
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 37, lid 1
B (1)

Het treffen van maatregelen indien de beoordeling van de bedrijfsvoering van een
inrichting voor kernenergie ernstige tekortkomingen vertoont
“maatregelen”
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1994, 95, art.37b, lid 1
B (5)

Het bevelen indien bodem,water of lucht zodanig met straling is of dreigt te worden
besmet, dat voor de openbare gezondheid aanmerkelijk gevaar is te duchten:
-tot het sluiten van een inrichting waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt,
splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen
worden opgeslagen, op te richten, in werking te brengen, in werking te houden of te
wijzigen
-tot het buiten werking houden van een uitrusting die geschikt is om een vervoermiddel
door middel van kernenergie voort te bewegen, of kernenergie daarin aan te brengen of
aangebracht te houden
-tot het beëindigen van het verblijf op Nederlands grondgebied van een vervoermiddel dat
op kernenergie werkt
Beschikking
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 38, lid 1, b.w. Stb. 1994, 95
B (5)

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot de maatregelen die genomen dienen te
worden indien de openbare gezondheid bedreigd wordt door besmetting met straling of
indien personen of dieren zodanig zijn bestraald of besmet door straling dat aanmerkelijk
gevaar voor hun naaste omgeving te duchten is
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138)
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 39, lid 1, art. 42, b.w. Stb. 1994, 95
B (5)

Het treffen van maatregelen indien bodem, water of lucht zodanig met straling is of dreigt
te worden besmet, dat voor de openbare gezondheid aanmerkelijk gevaar is te duchten of
indien personen of dieren zodanig zijn bestraald of besmet ten gevolge van straling dat
aanmerkelijk gevaar voor hun naaste omgeving te duchten is
Beschikking
1969-1994
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Grondslag:
Waardering:
69
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
70
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
71
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
Opmerking:

72
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
73
Handeling:

Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 39, lid 1, art. 42 b.w. Stb. 1994, 95
B (5)

Het voorbereiden van de organisatie alsmede het bevorderen van het houden van
oefeningen ten behoeve van de doelmatige bestrijding van ongevallen met betrekking tot
de reactorveiligheid en arbeidsveiligheid en behorende tot categorie A-objecten
“Rampenplan”, “rampenscenario”
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1994, 95, art. 40, lid 1
B (5)

Het besluiten dat een ongeval met betrekking tot de reactorveiligheid en arbeidsveiligheid
en behorende tot een categorie B-object wordt bestreden als een ongeval behorende tot
een categorie A-object
Besluit
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), gewijzigd Stb. 1994, 95, art. 42, lid 1
B (5)

Het verstrekken van informatie over (mogelijke) ongevallen met betrekking tot de
reactorveiligheid en/of arbeidsveiligheid en behorende tot een categorie A-object
“brochures”
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1994, 95 art. 43, lid 1 en 5; art. 43a, lid 1;
art. 44
V, 5 jaar na vervallen
Zie ook handeling 16. Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt 1 exemplaar
bewaard. De voorbereidende stukken kunnen worden vernietigd.

Het bij amvb aanwijzen van deskundigen die de burgemeester van een gemeente hoort
indien de openbare gezondheid bedreigd wordt door straling
“aanwijzing”
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 44, lid 2, b.w. Stb. 1994, 95
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot lijken van personen die zodanig zijn
bestraald of besmet door straling dat gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is
Algemene maatregel van bestuur
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 45, lid 1, b.w. Stb. 1994, 95
B (1)

74
Handeling:

Het stellen van regels met betrekking tot de maatregelen die getroffen dienen te worden
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Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
75
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
76
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
77
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
78
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
79
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

indien zich een ongeval met betrekking tot de reactorveiligheid en/of arbeidsveiligheid
heeft voorgedaan
ministeriële regeling
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1994, 95, art. 46,
lid 1 en 3, art. 49a, lid 1
B (1)

Het treffen van maatregelen indien zich een ongeval met betrekking tot de
reactorveiligheid en/of arbeidsveiligheid heeft voorgedaan
“maatregelen”
1994Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1994, 95, art. 46, lid 1 en 3, art. 49a, lid 1
B (5)

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot stoffen en voorwerpen die zodanig zijn
bestraald of besmet met straling dat gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is
Algemene maatregel van bestuur
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 46, lid 1, b.w. Stb. 1994, 95
B (1)

Het bij beschikking bevelen aan de beheerder van een categorie A-object die maatregelen
te nemen die nodig zijn om de gevolgen van een ongeval binnen een inrichting voor
kernenergie te beperken en ongedaan te maken.
Beschikking
1994Kernenergiewet (stb. 1963, 82), gewijzigd Stb. 1994, 95 art. 47, lid 1, 3 en 4
B (5)

Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het toekennen van een
tegemoetkoming aan personen die schade hebben opgelopen ten gevolge van straling
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138) b.w. Stb. 1996, 266
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 48, b.w. Stb. 1994, 95
B (1)

Het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die schade hebben opgelopen ten
gevolge van straling
“toekenning”
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 48, b.w. Stb. 1994, 95
V, 40 jaar na verrekening

80
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Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
81
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
82
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
83
Handeling:

Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
84
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
85
Handeling:

Product:

Het stellen van nadere regels met betrekking tot bescherming tegen stralingsgevaar
krachtens de artikelen 37, 45 of 46 van de Kernenergiewet
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138) b.w. Stb. 1996, 266
1969-1994
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 49, lid 2, b.w. Stb. 1994, 95
B (1)

Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de wijze waarop beroep moet
worden aangevraagd bij de minister alsmede de gevallen wanneer en over de rechtsgang
ter zake
Beroepsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 473) b.w. Stb. 1980, 355
1969-1980
Kernenergiewet (Stb. 1963) 82) art. 56, lid 4, b.w. Stb. 1979, 443
V, 25 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb bepalen van de gevallen wanneer, de wijze waarop (alsmede de rechtsgang
ter zake) iemand beroep kan aantekenen tegen een beschikking die is gegeven krachtens
de Kernenergiewet
Algemene maatregel van bestuur
1969-1979
Kernenergiewet (Stb. 1963) 82) art. 57, lid 1, b.w. Stb. 1979, 443
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het stellen van regels met betrekking tot de taakvervulling van de ambtenaren die belast
zijn met het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de Kernenergiewet bepaalde
en bevolene
-Regeling van 24 november 1969 (Stcrt. 1969, 239)
-Beschikking (Stcrt. 1969, 253)
-Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 474)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 58, lid 3, vernummerd Stb. 1988, 358, lid 4
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het stellen van regels met betrekking tot de berekening van de kosten voor de inzet van
keuringsdienstambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving krachtens de
Kernenergiewet
ministeriële regeling
1969-1988
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 58, lid 5, b.w. Stb. 1988, 358
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb stellen van (nadere) regels met betrekking tot de uitvoering van
internationale overeenkomsten en door volkenrechtelijke organisaties genomen besluiten
op het gebied van de kernenergie of ioniserende stralen
Besluit in- en uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen (Stb. 1993, 626)
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Periode:
Grondslag:
Waardering:
86
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
87
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
88
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
89
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
90
Handeling:
Product:

Periode:

1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 67, lid 1, art. 76, lid 3
B (1)

Het bij amvb stellen van regels ter verzekering van de geheimhouding met betrekking tot
gegevens, hulpmiddelen en materialen voor de vrijmaking van kernenergie, voor de
opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen alsmede de daarop
gebaseerde onderzoekingen en toegepaste werkmethoden
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 68, onder a en b
B (1)

Het aanwijzen van gegevens, hulpmiddelen en materialen voor de vrijmaking van
kernenergie en voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen
alsmede de daarop gebaseerde onderzoekingen en werkmethoden waarvoor regels ter
verzekering van de geheimhouding krachtens artikel 68 van de Kernenergiewet dienen te
worden gesteld
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 68, onder a en b
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het verlenen van toestemming voor het overdragen van een vergunning, die krachtens de
Kernenergiewet aan een rechtspersoon is verleend, aan een andere rechtspersoon
Beschikking
1989Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1989, 535, art. 70, lid 3
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb buiten toepassing verklaren van gehele of gedeelten van bij of krachtens
andere wetten gestelde regels indien de belangen die deze regels beogen te beschermen
door toepassing van de Kernenergiewet,kunnen worden beschermd
Algemene maatregel van bestuur
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 72, lid 1
B (1)

Het bij amvb stellen van nadere regels in het belang van een goede uitvoering van de
Kernenergiewet
-Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358)
-Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406)
-Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138)
-Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465)
1969-
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Grondslag:
Waardering:
91
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
92
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 73
B (1)

Het bij amvb bepalen van gevallen wanneer kosten verbonden zijn als bijdrage in de
uitvoering van de Kernenergiewet alsmede de hoogte van deze kosten
-Bijdragenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 475) b.w. Stb. 1981, 455,
-Bijdragenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1981, 455)
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 74
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het bij amvb, ten behoeve van wetenschapsinstellingen of in het belang van de
landsverdediging, verlenen van vrijstelling of ontheffing van de verboden krachtens de
artikelen 15 en 29 van de Kernenergiewet
vrijstelling, ontheffing
1969Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 75
B?

Bijdragenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1981, 455)
93
Handeling:
Het verrekenen van de kosten die verbonden zijn aan de verlening van een vergunning
krachtens de Kernenergiewet
Product:
“nota”
Periode:
1969Grondslag:
Bijdragenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 475) art. 13, b.w. Stb. 1981, 455,
Bijdragenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1981, 455) art. 15
Waardering: V, 15 jaar na verrekening

Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358)
94
Handeling:
Het:
-vaststellen van de waarde van de kwaliteitsfactor,
-aangeven op welke wijze andere factoren dan de kwaliteitsfactor en de waarde van deze
factoren dienen te worden gekozen en
-aangeven op welke wijze het effectief dosisequivalent wordt berekend.
Product:
-Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis (Stcrt. 1969, 234)
gewijzigd Stcrt. 1983, 6 en Stcrt. 1984, 42
-Regelingeffectief dosisequivalent (Stcrt. 1987, 60)
Periode:
1969Grondslag:
Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358) art. 2, lid 2, gewijzigd Stb. 1986, 533
Waardering: B (5)

Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) b.w. Stb. 1986, 465
Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) b.w. Stb. 1986, 465
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Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465)
95
Handeling:
Het aanwijzen van type-toestellen waarop het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet
niet van toepassing is
Product:
“aanwijzing” onder andere:
-Regeling aanwijzing elektonenmicroscopen (Stcrt. 1999, 28)
Periode:
1986Grondslag:
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 4, lid 2
Waardering: V, 1 jaar na geldigheidsduur
96
Handeling:

Product:

Periode:
Grondslag:
Waardering:
97
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
98
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
99
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het aanwijzen van handelingen met radioactieve stoffen die zich bevinden in aan
aangewezen type toestel waarvoor geen vergunning krachtens artikel 29, eerste lid van de
Kernenergiewet is vereist
onder andere:
-Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995 (Stcrt. 1995, 62), b.w. Stcrt.
1996, 225
-Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1996 (Stcrt. 1996, 225)
1986Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 6, lid 3, art. 7, lid 3
onder b
V, 1 jaar na geldigeidsduur

Het vaststellen van regels met betrekking tot de indeling van radioactieve nucliden
volgens hun radiotoxiciteit
Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 (Stcrt. 1987, 60)
1986Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art.6, lid 4
B (5)

Het erkennen van een ophaaldienst voor radioactieve afvalstoffen
“erkenning” COVRA als ophaaldienst voor splijtstoffen en ertsen bevattende
afvalstoffen (Stcrt. 1987, 176)
1969Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 7, lid 3 onder e, b.w.
Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 7, lid 3
onder d
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het verlenen van een vergunning voor het gebruik van deeltjesversnellers, toestellen voor
röntgenspectografie en diffractieapparaten en röntgentoestellen
Vergunningen
1969Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 6, lid 1 en 2, b.w. Stb. 1986,
465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 8, lid 1 en 2
V, 1 jaar na geldigheidsduur
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100
Handeling:
Product:

Periode:
Grondslag:

Waardering:
101
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
103
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
106
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:

Het aanwijzen van opleidingen voor het deskundig omgaan met radioactieve stoffen en/of
met toestellen die ioniserende stralen uitzenden
-Richtlijnen voor de erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en
toestellen (Stcrt. 1984, 227), diverse keren gewijzigd o.a. Stcrt. 1995, 162 en Stcrt. 1998,
49
-Regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen (Stcrt. 1993, 127),
gewijzigd Stcrt. 1994, 30, Stcrt. 1994, 89, Stcrt. 1994, 121, Stcrt. 1994, 230, Stcrt. 1999,
42, Stcrt. 1999, 123
1969Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 21, lid 2, b.w. Stb. 1986,
465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 17, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465,
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 22, lid 2
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het erkennen van instellingen of ondernemingen die persoonlijke controlemiddelen
verstrekken aan personen en die deze controlemiddelen periodiek keuren in verband met
werkzaamheden waarbij die personen aan straling kunnen worden blootgesteld
“erkenningen”
1981Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 32b, lid 1, b.w. Stb. 1986, 465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406),
gewijzigd Stb.1981, 502, art. 23c, lid 1, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 25, lid 1
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het vaststellen van modellen van waarschuwingsborden en - tekens die attenderen op het
gevaar voor blootstelling aan straling die de vastgestelde waarden van het dosisequivalent te boven gaan
Regeling waarschuwingssignalering radioactieve stoffen (Stcrt. 1987, 25)
1969Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 30, lid 2, b.w. Stb.
1986, 465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406), gewijzigd Stb.1981, 502,
art. 21, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986,
465) art. 28, lid 2
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het erkennen van geneeskundigen die belast worden met het medisch toezicht
op personen die bij het verrichten van hun werkzaamheden aan straling worden
blootgesteld die meer bedraagt dan de vastgestelde waarden van het dosisequivalent
erkenningen
1981Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 25d, lid 1, b.w. Stb. 1986, 465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406),
gewijzigd Stb.1981, 502 art. 19d, lid 1, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 34, lid 1
V, 1 jaar na geldigheidsduur
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107
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
108
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
109
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
110
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
111
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

Het, op verzoek van de onderzochte persoon, laten instellen van een geneeskundig
heronderzoek indien deze persoon bij het verrichten van werkzaamheden kan zijn
blootgesteld aan straling die meer bedraagt dan de vastgestelde waarden van het dosisequivalent
“uitslag”
1981Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 25g, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406),
gewijzigd Stb.1981, 502, art. 19g, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 37, lid 2
V, 30 jaar na het heronderzoek

Het stellen van nadere regels voor categorieën van stralingsbronnen met betrekking tot
het, zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, houden van het te ontvangen effectief dosisequivalent straling door personen die zich bevinden buiten de plaats of inrichting waar
met deze radioactieve bronnen (stoffen en/of toestellen) wordt gewerkt
ministeriële regeling
1996Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) gewijzigd Stb. 1996, 44, art.
37a, lid 2 en art. 37b, lid 3
B (5)

Het vaststellen van een stralingspaspoort, alsmede van het model daarvan, voor externe
werkers van in Nederland gevestigde externe ondernemingen
ministeriële regeling (Stcrt. 1994, 152)
1994Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) gewijzigd Stb. 1994, 592 art.
37b, lid 1 en 3, gewijzigd Stb. 1996, 44 art. 37d, lid 1 en 3
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het afgeven van een stralingspaspoort aan een externe werker van in Nederland
gevestigde externe onderneming
“afgifte bewijzen”
1994Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) gewijzigd Stb. 1994, 592 art.
37b, lid 2, gewijzigd Stb. 1996, 44, art. 37d, lid 2
V, 1 jaar na geldigheid

Het aanwijzen van instellingen die een stralingspaspoort verstrekken aan externe werkers
van in Nederland gevestigde externe ondernemingen
“aanwijzingen”, ministeriële regeling (Stcrt. 1994, 152)
1994Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) gewijzigd Stb. 1994, 592 art.
37b, lid 2, gewijzigd Stb. 1996, 44, art. 37d, lid 2
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Waardering:
112
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
113
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
114
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

115
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
116
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het instellen van een gecentraliseerd systeem voor de opslag van gegevens met
betrekking tot radiologische controle
“gegevenssysteem”, ministeriële regeling (Stcrt. 1994, 152)
1994Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) gewijzigd Stb. 1994, 592 art.
37b, lid 4, gewijzigd Stb. 1996, 44, art. 37d, lid 4
V?

Het verlenen van een ontheffing aan een vervaardiger van uurwerken om de controles niet
uit te voeren met betrekking tot de radioactieve lichtgevende verf die voor de uurwerken
wordt gebruikt
ontheffingen
1986Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 49, lid 3, art. 53, lid 2
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van categorieën gevallen, waarin de gebruiker van een toestel dat
ioniserende straling uitzendt, verplicht is er voor zorg te dragen dat de uitgezonden
straling van het toestel geregeld wordt gemeten en dat geverifieerd wordt dat het veilig
gebruik van het toestel voldoende is gewaarborgd
ministeriële regeling
1969Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 19, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465,
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 56, lid 1
B (5)

Het erkennen van ondernemingen, diensten of instellingen voor het meten van de
uitgezonden straling van een toestel en het verifiëren of het veilig gebruik van het toestel
is gewaarborgd
“erkenningen”
1969Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 19, lid 2, b.w. Stb. 1986, 465,
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 56, lid 1
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het vaststellen van het model van het formulier waarop aangifte dient te worden gedaan
indien radioactieve stoffen worden aangewend dan wel dat men zich daarvan ontdoet
model
1969-1993
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 40, lid 2, b.w. Stb. 1986,
46, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 70, lid 2, b.w. Stb.
1993, 583
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Waardering:
117
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
119
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
120
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
121
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
122
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het stellen van regels voor de gebruiker van een toestel dat radioactieve straling uitzendt
over de wijze van het doen van aangifte van:
-het in gebruik nemen van het toestel en
-het beëindigen van het gebruik van het toestel
Regeling aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernenergiewet (Stcrt. 1987, 176)
1969Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 28, lid 1, b.w. Stb. 1986, 465,
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 72
B (5)

Het bij Koninklijk Besluit verlenen van ontheffingen aan instellingen van wetenschap van
de verboden krachtens artikel 8 van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet
ontheffingen
1986Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 76, lid 3
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het verlenen van ontheffingen van bepalingen krachtens de artikelen 23 tot en met 36 en
38 tot en met 42 van het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet, 5, 6, 19 tot en met
25 en 28 van het Toestellenbesluit Kernenergiewet en 21 en 24 tot en met 74 van het
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet
ontheffingen
1969Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 43, lid 1, b.w. Stb. 1986,
465, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 29, lid 1, art. 30, lid 1, b.w.
Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 77, lid 1
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van een type apparaat waarin zich radioactieve stoffen bevinden waarmee
handelingen worden verricht en waarvoor geen vergunning krachtens artikel 29, eerste lid
van de Kernenergiewet is vereist
Dereguleringsmaatregel ionisatie rookmelders (Stcrt. 1984, 232)
1969-1986
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 6, lid 4, art. 7,
lid 3 onder c en d, b.w. Stb. 1986, 465
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het stellen van regels met betrekking tot de indeling van radioactieve nucliden volgens
hun radiotoxiciteit
ministeriële regels
1969-1986
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 6, lid 5, b.w. Stb. 1986,
465
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Waardering:

B (5)

Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405)
124
Handeling:
Het afgeven van certificaten (van goedkeuring of erkenning) voor het model van het collo
voor het vervoeren en/of voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer van
splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
Product:
certificaten
Periode:
1969Grondslag:
Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) art. 2, lid 1
onder 1 e, gewijzigd Stb. 1987, 342, art. 2, lid 2 en art. 5, lid 1 onder b
Waardering: V, 1 jaar na geldigheidsduur
125
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
126
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
127
Handeling:

Het verlenen van een vergunning voor het vervoeren, binnen of buiten Nederlands
grondgebied, van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen of voor het voorhanden
hebben van die stoffen bij opslag in verband met het vervoer.
vergunning
1969Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) diverse
artikelen
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van landen waarvoor de afgegeven (afschriften van) certificaten van
goedkeuring van verzending (door de bevoegde autoriteit) bij de aanvraag om een
vergunning voor het vervoeren of voor het voorhanden hebben bij opslag in verband met
vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen dient te worden betrokken
Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 240)
1969Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) diverse
artikelen
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Waardering:

Het verlenen van ontheffingen om, bij het vervoer, binnen of buiten Nederlands
grondgebied, van splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen, en waarvoor geen
vergunning krachtens artikel 15 (a) van de Kernenergiewet is vereist, niet de bepalingen
uit de vervoersreglementen in acht te nemen
ontheffingen
1969Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) onder meer
art. 8, lid 3, art. 10, lid 3, art. 11, art. 12
V, 1 jaar na geldigheidsduur

128
Handeling:

Het aanwijzen van “eerste” kantoren waarlangs het vervoer (binnen of buiten Nederlands

Product:
Periode:
Grondslag:
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Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

grondgebied brengen of doen brengen) van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, en
waarvoor geen vergunning krachtens artikel 15 van de Kernenergiewet is vereist, moet
plaatsvinden.
Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 241) gewijzigd
Stcrt. 1974, 176, Stcrt. 1984, 238
1969Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) art. 26, lid 2,
art. 29, lid 2, gewijzigd Stb. 1996, 167
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138), b.w. Stb. 1996, 266
129
Handeling:
Het vaststellen van een alarmregeling voor een inrichting voor kernenergie
Product:
“Alarmregelingen”
-alarmregeling Borsele (Stcrt.1976, 91) gewijzigd? (Stcrt. 1987, 141) gewijzigd Stcrt.
1992, 53, b.w. Stcrt. 1996, 43
-alarmregeling Hoge Flux Reactor Petten (Stcrt. 1981, 137) gewijzigd? (Stcrt. 1981, 181),
b.w. Stcrt. 1996, 43
-alarmregeling kerncentrales Doel (Stcrt. 1981, 235) gewijzigd Stcrt 1982, 72 en Stcr.
1984, 59
-alarmregeling kernenergiecentrale Dodewaard (Stcrt. 1987, 141)
-alarmregeling kernenergiecentrale Emsland (Stcrt. 1988, 73)
Periode:
1976-1996
Grondslag:
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138) art. 2, lid 1, b.w., Stb. 1996, 266
Waardering: B (5)
130
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het overleggen over te treffen maatregelen naar aanleiding van een voorval in een
inrichting voor kernenergie
verslagen, notulen
1976-1996
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138) art. 3, lid 1, b.w. Stb. 1996,
266
B (5)

Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995
132
Handeling:
Het aanwijzen van rookmelders waarvoor geen vergunning krachtens artikel 29 van de
Kernenergiewet is vereist
Product:
ministeriële regeling
Periode:
1969?Grondslag
Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1995 (Stcrt. 1995, 62)
art. 3, b.w. Stcrt. 1996, 225, Regeling aanwijzing rookmelders Kernenergiewet (Stcrt.
1996, 225) art. 3
Waardering: V, 1 jaar na geldigheidsduur

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403)
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134
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
135
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
136
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het vaststellen van modellen van waarschuwingstekens of -borden die de plaatsen
aangeven waar personen radioactieve straling kunnen ontvangen, dan wel waar gevaar
voor besmetting bestaat
“modellen”
1995 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) gewijzigd Stb.
1995, 92, art. 33 lid 1, onder c
V, 10 jaar na geldigheidsduur

Het aanwijzen van plaatsen waar splijtstoffen in een uitrusting mogen worden
aangebracht of uit de uitrusting mogen worden genomen
“aanwijzing”
(1970) 1971 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) art. 34, lid 3
onder c
B (5)

Het aanwijzen van plaatsen waar uitrustingen, na het inbrengen van splijtstoffen, in
werking mogen worden gebracht
“aanwijzing”
1969 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) artikel 34, lid 3
onder d
B (5)

Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472)
137
Handeling:
Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inrichting van het register waarin
moet worden geregistreerd: het bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, toepassen,
binnen Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, of het zich ontdoen van
radioactieve stoffen
Product:
ministeriele regeling
Periode:
1969Grondslag:
Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472) art. 2 lid 2
Waardering: V, 15 jaar na geldigheidsduur
138
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tegen het verstrekken van inlichtingen
aan anderen door het college dat belast is met het beheer van het register waarin de
registratie van handelingen met radioactieve stoffen wordt opgetekend
“verklaring van geen bezwaar”
1969Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb.
1969, 472) art. 2, lid 5
V, 15 jaar na geldigheidsduur
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139
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
140
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het bepalen van gevallen dat het voeren van de financiële administratie door het college
dat belast is met het beheer van het register, waarin de registratie van de handelingen met
radioactieve stoffen wordt opgetekend, gescheiden wordt gevoerd van de administratie
die ingevolge het Financieel besluit Warenwet wordt gevoerd
ministeriële regeling
1969Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb.
1969, 472) art. 7
V, 5 jaar na geldigheidsduur

Het controleren van de jaarrekening van het college dat belast is met het beheer van het
register waarin de registratie van handelingen met radioactieve stoffen wordt opgetekend
rapport
1969Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten Kernenergiewet (Stb. 1969, 472) art. 13
V, 5 jaar na goedkeuring

Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen (Stb. 1993, 626)
141
Handeling:
Het verlenen van een vergunning voor het binnen of buiten Nederlands grondgebied
brengen van radioactieve afvalstoffen
Product:
vergunning
Periode:
1993Grondslag:
Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen (Stb. 1993, 626) art. 3
Waardering: V, 15 jaar na geldigheidsduur

Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420)
142
Handeling:
Het aanwijzen van:
-gegevens, hulpmiddelen en materialen voor de vrijmaking van kernenergie,
-gegevens voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen,
-verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden,
waarop het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet van toepassing is
Product:
“aanwijzing”
Periode:
1969Grondslag:
Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (Stb. 1971, 420) art. 1 lid 1 onder a en
b
Waardering: B (5)

Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet (Stb. 1969, 476)
143
Handeling:
Het overleggen over het verlenen van vrijstelling/ontheffing krachtens het
Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet
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Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

“verslagen” e.d.
1969Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet (Stb. 1969, 476) art. 5, lid 2, 6,
lid 3, 9, 10, lid 4
B (5)
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5.2 Actor: het districtshoofd van de arbeidsinspectie/de directeur van een
regionaal kantoor/de hoofdinspecteur van de havenarbeid
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Algemeen
20
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:

Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein
van de nucleaire veiligheid
Rapporten e.d.
1969Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 239) art. 3, Organisatie-,
mandaat- en volmachtbesluit SZW 1999 (Stcrt. 1999, 182) Taakoverzicht nr. 21,
Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) art. 4:2 onder f,
4:4 onder e
V, ?

Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) b.w. Stb. 1986, 465
Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) b.w. Stb. 1986, 465
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465)
102
Handeling:
Het verlenen van ontheffingen aan degene die de radioactieve stoffen aanwendt of een
toestel gebruikt om de persoonlijke controlemiddelen aan de instelling of onderneming
voor periodieke keuring te zenden en/of om deze personen persoonlijke controlemiddelen
te dragen
Product:
ontheffingen
Periode:
1981Grondslag:
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 32b, lid 3, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb.
1986, 465) art.25, lid 3
Waardering: V, 1 jaar na geldigheidsduur
104
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
105
Handeling:

Product:

Het verlenen van ontheffingen (van de plicht) om zorg te dragen dat houders of vaten, die
voor het bewaren van radioactieve stoffen worden gebruikt, van een voor de inhoud
kenmerkend teken zijn voorzien
ontheffingen
1981Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 30, lid 4, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986,
465) art. 28, lid 4
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het verlenen van ontheffingen aan degene die radioactieve stoffen aanwendt of een
toestel gebruikt om bij werkzaamheden een eenmalige dosis bestraling te laten ontvangen
die de vastgestelde waarden van het dosisequivalent te boven gaat
ontheffingen
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Periode:
Grondslag:
Waardering:
118
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:
123
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:

Waardering:

1986Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986, 465) art. 31, lid 5
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het stellen van nadere eisen aan degene die radioactieve stoffen aanwendt dan wel zich
daarvan ontdoet of aan de gebruiker van een toestel dat radioactieve straling uitzendt om
te voldoen aan één (of meerdere) bepaling(en) uit de artikelen 23 tot en met 26 van het
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet, 18 tot en met 26 van het Toestellenbesluit
Kernenergiewet en 21 tot en met 30 en 38 tot en met 67 van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet
“nadere eisen”
1969Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) art. 37, lid 2,
onder a en b, gewijzigd Stb. 1981, 501 art. 37, lid 2 onder a en c, b.w. Stb. 1986, 465,
Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) art. 27, lid 1, gewijzigd Stb.
1981, 502, b.w. Stb. 1986, 465, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Stb. 1986,
465) art. 75, lid 2 onder c, gewijzigd Stb. 1994, 592 art. 75, lid 2 onder b
V, 1 jaar na geldigheidsduur

Het verlenen van een ontheffing aan degene die radioactieve stoffen aanwendt of aan de
gebruiker van een toestel dat ioniserende straling uitzendt om bij werkzaamheden met de
stoffen of het toestel:
-personen een hogere hoeveelheid straling te laten ontvangen dan wettelijk is toegestaan
-personen een eenmalige bestraling te laten ontvangen die hoger is dan wettelijk is
toegestaan
ontheffingen
1981-1986
Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 404) gewijzigd Stb. 1981, 501,
art. 25a, lid 4 en 5, b.w. Stb. 1986, 464, Toestellenbesluit Kernenergiewet (Stb. 1969,
406), gewijzigd Stb. 1981, 502 art. 19a, lid 4 en 5, b.w. Stb. 1986, 465
V, 1 jaar na geldigheidsduur
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5.3 Actor: de directeur van de Kernfysische Dienst
zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Algemeen
20
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein
van de nucleaire veiligheid
Rapporten e.d.
1969Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 239) art. 3, Organisatie-,
mandaat- en volmachtbesluit SZW 1999 (Stcrt. 1999, 182) Taakoverzicht nr. 23
B (5)

Kernenergiewet (Stb. 1963, 82)
62
Handeling:
Het treffen van zodanige maatregelen om te beletten dat personen die in bepaalde ruimten
werkzaamheden verrichten of aldaar verblijven aan een aanmerkelijk gevaar blootgesteld
worden
Product:
Beschikking
Periode:
1969Grondslag:
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 36, lid 1
Waardering: V, 15 jaar na geldigheidsduur
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5.4 Actor: de Kernfysisch adviseur bij de Arbeidsinspectie
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
131
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
Opmerking:

Het adviseren van een burgemeester naar aanleiding van een voorval dat in een
inrichting voor kernenergie heeft plaatsgevonden
adviezen
1976-1996
Besluit ongevallen kerninstallaties (Stb. 1976, 138) art. 4, lid 2 onder b, b.w. Stb. 1996,
266
B (5)
Tot de herinrichting van het ministerie per 1-1-1995 werd deze bevoegdheid door de
kernfysisch adviseur bij de Arbeidsinspectie uitgeoefend.
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5.5 Actor: de Commissie Reactorveiligheid
Zorgdrager: de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
25
Handeling:

Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
26
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
29
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
31
Actor:
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het (op verzoek) adviseren aan (onder meer) de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over aangelegenheden met betrekking tot de nucleaire veiligheid van
kerncentrales
adviezen
1987Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 2, lid 1, b.w. Stb.
1992, 148, Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 148, art. 3, lid 1, 2 en 3
B

Het instellen van tijdelijke werkgroepen ter advisering over bepaalde adviezen
benoemingsbesluiten
1987Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 5, lid 1, b.w. Stb.
1992, 148, Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 148, art. 6
B

Het vaststellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de Commissie
“nadere regels”
1987Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 7, b.w. Stb. 1992,
148, Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 148 art. 8
B (5)

de Commissie Reactorveiligheid
Het jaarlijks opstellen van een ontwerp-begroting en een verslag van de
werkzaamheden voor (onder meer) de minister
“jaarverslag”, ontwerp-begroting
1987Instellingsbesluit Commissie Reactorveiligheid (Stb. 1987, 525) art. 8, b.w. Stb.
1992, 148, Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) gewijzigd Stb. 1992, 148, art. 9
B (5)
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5.6 Actor: de Commissie voor overleg en coördinatie inzake het toezicht
krachtens de Kernenergiewet
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de minister van Economische Zaken
145
Handeling:
Het overleggen met ministeries teneinde de samenwerking tussen de
verschillende toezichthoudende Rijksoverheidsinstanties te bevorderen
Product:
“afspraken”
Periode:
1969Grondslag:
Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet (Stcrt. 1969, 239) art. 11, lid 1
Waardering: B (5)
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5.7 Actor: de Centrale Raad voor de Kernenergie
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ???
23
Handeling:
Het adviseren aan (onder meer) de minister van Sociale Zaken (en Volksgezondheid)
over het nucleaire veiligheidsbeleid
Product:
adviezen
Periode:
1963-1974
Grondslag:
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 2, lid 2, b.w. Stb. 1974, 291
Waardering: B (5)
24
Handeling:
Product:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het jaarlijks uitbrengen van een verslag aan (onder meer) de minister van Sociale
Zaken (en Volksgezondheid) over de werkzaamheden
“jaarverslag’
1963-1974
Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) art. 2, lid 3, b.w. Stb. 1974, 291
B (5)
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5.8 Actor: Bezwarencommissie aanvraagvergunning krachtens artikel 15 van
de Kernenergiewet
Zorgdrager: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid???
133
Handeling:
Het behandelen van bezwaarschriften van belanghebbenden tegen de aanvraag
om een vergunning krachtens artikel 15 van de Kernenergiewet
Product:
“uitspraken”
Periode:
1969-1980
Grondslag:
Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 403) art. 19, lid 1, b.w. Stb.
1980, 355
Waardering: B (3)???
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5.9 Actor: de Algemene Energieraad
Zorgdrager: de minister van Economische Zaken
144
Handeling:
Het, op verzoek, adviseren aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
het nucleaire veiligheidsbeleid
Product:
adviezen
Periode:
1985Grondslag:
Wet op de Algemene Energieraad (Stb. 1985, 287) art. 3, lid 2 en 3
Waardering: B (5)
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