
BESLUIT van 4 september 1969, 5/6. 405, tot
uitvoering van de artikelen 16, 19, eerste ;

lid, 21,29,30, tweede lid, 31, en 32 van de
Kernenergiewet. (Besluit vervoer splijt-
stoffen, ertsen en radioactieve stoffen).

s

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

Economische Zaken, van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en van Verkeer en Water-
staat van 23 augustus 196S, no. 668/639 W.J.A.,
de Centrale Raad voor de Kernenergie ge-
boord;

Gelet op da artikelen 16, 19, eerste lid. 21,
26,29,30, tweede iid, 31,32 en 35 van de Kern-
energiewet (.Stb. 1963, 82);

De Raad van State gehoord (advies van 25
september 1968, no. SS); v

Gezien het nader rapport van Onze Minister
van Economische Zaken en de Staatssecreta-
rissen van Sociaie Za!«n en Volksgezondheid
en van Verkeer en Waterstaat van 3 september
1969, no. 669/585 W.J.A.; .;

Hebben goedgevonden an verstaan: j ,

HOOFDSTUK I S

Begripsbepalingen }

Art. I. 1. Voor de toepassing van het bij of
krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan
onder: '•

|

i'
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wet: de Kernenergiewet {Stb. 1963, 82);
VSG: het als bijlage I bij het Algemeen

Reglement Vervoer (Stb. 1966, 556) behorende
Reglement voor het vervoer over d: spoorweg
van gevaarlijke goederen;

VLG: de als bijlage I bij het Reglement Ge-
vaarlijke Stoffen {Stb. 1968, 207) behorende
Bepalingen betreffende tut vervoer over !and
van gevaarlijke stoffen;

VBO: de als bijlage II bij het Reglement Ge-
vaarlijks Stoffen behorende Bepalingen be-
treffende he£ vervoer over de binnenwateren
van gevaarlijke stoffen;

eerste kantoor: een eeiste kantoor in de zin
van de Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen {Stb. 1961, 31).

2. Artikel 2 van het Definitiebesluit Kern-
energiewet {Stb. 1969, 358) is van toepassing.

HOOFDSTUK II

Het vervoeren en het voorhanden hebben bij op-
slag in verband met tiet vervoer

AFDELING 1

Aleemene bepalingen

S I. Splijtstoffen en ertsen

Art. 2. 1. Het in artikel 15, onder a, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het vervoe-
ren en voor het voorhanden hebben bij opslag
in verband met het vervoer:

a. van thorium;
b. van stoffen, welke zich bevinden in een

collo als bedoeld in randnummer 456 (2) van
het VSG;

c. van stoffen, vallende onder 3 van rand-
nummer 451 van het VSG, welke zich bevinden
in een collo van nucleaire veiligheidsklasse J of
II als bedoeld in randnummer 456 (5) van het
VSG;

d. van stoffen, vallende onder 4 van rand-
nummer 451 van het VSG, welke zich bevinden
in een collo van nucleaire veiligheidsklasse I of
II als bedoeld in randnummer 4S6 (5) van het
VSG, mits het model van het cosio voldoet aan
de eisen, genoemd in randnummer 455 (4) van
het VSG, en mits \oor de zending goedkeuring
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is \erkend door de bevoegde autoriteit van een
ander, met toepassing van het tweede lid aan-
gewezen land en de aan zodanige goedkeuring
verbonden voorschriften of voorwaarden in
acht worden genomen;

e. van stoffen, vallende onder 4 van rand-
nummer 451 van het VSG, welke zich bevinden
in een collo van nucleaire veiligheidsklasse l of
11 als bedoeld in randnummer 456 (5) van 'net
VSG, en van stoffen vallende onder 3 of 4 van
jandr.ummer 451 van het VSG, welke zich be-
\ inden in een collo van nucleaire veiligheids-
klasse Ut als bedoeld in randnummer 456 (5)
van het VSG, een en ander indien:

Ie. in een door Ocize Minister van Sociale
Zaken an Volksgezondheid, in overeenstem-
ming met Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat, afgegeven certificaat van goed-
keuring of erkenning van het model van het
collo al* bedoeld in de randnummers 455 (7)b)
en 456 (ll)c)iii) van het VSG geen bijzondere
maatregelen zijn voorgeschreven, welke tijdens
het vervoer moeten worden genomen;

2c. voor de zending goedkeuring is ver-
leend door de bevosgde autoriteit van een.
andtr, rnet toepassing van het tweede lid aan-
gewezer. land;

3e. At aan zodanige goedkeuring verbonden
voorschriften of voorwaarden in acht worden
genomen;

ƒ. vaa stoffen, vallende onder 5 of 5 van
randnummer 451 van het VSG.

2, Ben aanwijzing van landen als bedoeld in
het eerste lid, onder d en e, geschiedt bij in de
Staatscourant bekend te maken beschikking
van Onze Ministers van Economische Zaken
en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ge-
nomen in overeenstemming met Onze Minister
van Veikeer en Waterstaat. Uitsluitend aan-
gewezen kunnen worden landen, die naar hst
oordeel van Onze voornoemde Ministers tos-
passing geven aan de terzake door de Inter-
nationale Atoomorganisatie gedane aanbeve-
lingen. De aanwijzingen kunnen verschillen
naar gelang van de wijze van vervoer!.

1 Aanwijzing van landen heeft plaats gehad bij
de Beschikking aanwijzing landen Kernsnergie-
wet var. 5 dec. 1969, Stcrl. 240, eveneens opge-
nomen onder deze bijlagen.

I
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Art. 3. ] . De aanvraag om een vergunning
voor het vervoeren van splijtstoffen of vooi het
voorhanden hebben van genoemde stoffen bij
opslag in verband met het vervoer geschiedt
schriftelijk. Zij is gericht tot Onze Ministers
van Economische Zaken en van Sociale Zaken
en Volksgezondheid en wordt ingediend bij
Onze Minister van Economische Zaken onder
gelijktijdige toezending van een afschrift aan
Onze Ministers van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid en van Verkeer en Waterstaat.

2. De aanvraag om een vergunning als in
het eerste Jid bedoeld dient de volgende ge-
gevens te bevatten:

a. naam en adres van de aanvrager;
b. naam en adres van de afzender;
c. naam en adres van degene, voor wie de

splijtstoffen bestemd zijn en, indien deze ge-
vestigd is in België of Luxemburg, een door
deze ondertekende verklaring, dat hij volgens
de nationale wetgeving gerechtigd is de splijt-
stoffen voorhanden te hebben;

d. het traject of de trajecten, waarlangs het
vervoer zal plaatsvinden;

e. een omschrijving van het vervoermiddel
of de vervoermiddelen, waarmede het vervoer
zal worden verricht:

ƒ. de vermoedelijke datum van het vervoer
of de duur, waarvoor vergunning wordt ge-
vraagd;

g, ds hoeveelheid te vervoeren splijtstoffen;
h, in het geval, bedoeld in randnummer

456 (12)a; van he! VSG, een afschrift van certi-
ficaten van goedkeuring of erkenning van het
model van de te vervoeren colli als bedoeld in
de randnummers 455 (5)b) en 456 (I l)c> van
het VSO, afgegevsn door Onze Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, in over-
eenstemming met Onze Minister van Verkeer
en Waterstaat, dan wel door de bevoegde auto-
riteit van een ander, met overeenkomstige toe-
passing van artikel 2, tweede lid, aangewezen
land, zomede de gegevens, bedoeld in rand-
nummer 456 (12)a)3) van het VSG;

i. in het geval, bedoeld in. randnummer 456
(12)b) van het VSG, een afschrift van certifi-
caten van goedkeuring of erkenning van het
model van de te vervoeren colli als bedoeld in
randnummer 456 (Hjc) van het VSG en, voor
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zover het betreft stoffen, vallende onder 4 van
randnummer 451 van het VSG, als bedoeld in
randnummer 455 (7)b) van het VSG, afge-
geven door Onze Minister van Sociale Zaken
ca Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, zo-
mede de gegevens, bedoeld in de randnummers
456 (»2)a)3) en 456 (I2)b)2) van het VSG;

/, naam en adres van degene, die de verze-
kering of andere financiële zekerheid, bedoeld
in artikel 4, zal verstrekken;

k. in voorkomend geval een nauwkeurige
aanduiding van de plaats of de plaatsen, waar
opslag van de betrokken splijtstoffen in ver-
band met het vervoer zal plaatsvinden.

3. Icdien een Onzer in het eerste lid genoem-
de Ministers van oordeel is, dat een aanvraag
onvoldoende gegevens bevat om haar te kun-
nen beoordelen, kan hij verlangen, dat binnen
een door hem te stellen termijn de daartoe
nodige verdere gegevens worden verstrekt.

Art. 4. 1. Aan een vergunning voor het ver-
voeren van plutonium of verrijkt uranium be-
vattende splijtstoffen of voor het voorhanden
hebben van genoemde stoffen bij opslag in
verband met het vervoer wordt met het oog
op het zeker stellen van de betaling van de ver-
gosdinp, aan derden toekomende voer schade
ef ktsei, hun toegebracht, het voorschrift ver-
bonden, dat het vervoer over, of het voorhan-
den hebben binnen Nederlands grondgebied
slechts mag geschieden, indien degene, die voor
schade als bedoeld in een bijzondere wettelijke
regeling van de aansprakelijkheid op het gebud
van de kernenergie, veroorzaakt tijdens het
vervoer of de opslag van de splijtstoffen, aan-
sprakelijk kan zijn, ter dekking van die aan-
sprakelijkheid beschikt over een verzekering of
andere financiële zekerheid als in die wettelijke
regeling bedoeld of over een door Onze Mi-
nister van Financiën goedgekeurde verzekering
of andere financiële zekerheid, welke niet meer
behoeft te bedragen dan 430 miljoen gulden.

2. Het vervoeren van plutonium of verrijkt
uranium bevattende splijtstoffen over, en het
voorhanden hebben van genoemde stoffen bij
opslag in verband met het vervoer binnen Ne-
derlands grondgebied, waarvoor ingevolge dit
besluit het in artikel 15, onder a, van de wet
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vervatte verbod niet geldt, mogen slechts ge-
schieden, indien degene, die voor schade als
bedoeld in een bijzondere wettelijke regeling
van de aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie, veroorzaakt tijdens het vervoer of
de opslag van de splijtstoffen, aansprakelijk
kan zijn, ter dekking van die aansprakelijkheid
beschikt over een verzekering of andere finan-
ciële zekerheid als in die bijzondere wettelijke
regeling bedoeld of over een door Onze Mi-
nister van Financiën goedgekeurde verzekering
of andere financiële zekerheid, welke niet meer
behoeft te bedragen dan 430 miljoen gulden.

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor
het vervoeren en het voorhanden hebben van
de daargenoemde stoffen van een verrijkings-
graad of in hoeveelheden, waarop de daarbe-
doelde wettelijke regeling niet van toepassing
is.

§ 2. Radioactieve stoffen

Art. S. 1. Het in artikel 25, eerste lid, van
de wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid radioactieve stoffen te vervoeren of
vcorhanden te hebben geldt voor het vervoeren
en het voorhanden hebben bij opslag in ver-
band met het vervoer van stoffen als bedoeld
in opmerking 1 bij randnummer 450 van hei
VSG, zomede van stoffen, vallende onder 2 van
randnummer 451 van het VSG, tenzij voor wat
laatstbedoelde stoffen betreft:

o. deze zich bevinden in een collo, waarvan
het model voldoet aan de eisen, genoemd in
randnummer 455 (4) van het VSG, en voor de
zending goedkeuring is verleend door de be-
voegde autoriteit van een ander, met toepas-
sing van het tweede lid aangewezen land, mits
de aan een zodanige goedkeuring verbonden
voorschriften of voorwaarden in acht worden
genomen, dan we!

b. in een door Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, in overeenstem-
ming met Onze Minister van Verkeer en Water-
staat, afgegeven certificaat van goedkeuring of
erkenning van het model van het collo als be-
doeld in randnummer 455 (7)b) van het VSG
geen bijzondere maatregelen zijn voergeschre-
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ven, welke tijdens het vervoer in acht moeten
worden genomen, en tevens voor de zending
goedkeuring is verleend door de bevoegde
autoriteit van een ander, met toepassing van
het tweede lid aangewezen land en de aan zo-
danige goedkeuring verbonden voorschriften
of voorwaarden in acht worden genomen.

2. Een aanwijzing van landen als bedoeld in
het eerste lid, onder a en b, geschiedt bij in de
Staatscourant bekend te maken beschikking
van Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, genomen in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. Uit-
sluitend aangewezen kunnen worden linden,
die naar het oordeel van Onze voornoemde
Minister toepassing geven aan de terzake door
de Internationale Atoomorganisatie gedane
aanbevelingen. De aanwijzingen kunnen ver-
schillen naar gelang van de wijze van vervoer.

Art. 6. I. De aanvraag om een vorgur,
ning voor het vervoeren van radioactieve stof-
fen en voor het voorhanden hebben \ i n ge-
noemde stoffen bij opslag in verband rret het
vervoer geschiedt schriftelijk. Zij is gericht tot
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid en wordt bij hem ingediend onder
gelijktijdige toezending van een afschrift aan
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

2. De aanvraag om een vergunning als in het
eerste lid bedoeld dient de volgende gegevens
te bevatten :

o. de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede
lid, onder a-g, en it, met dien verstande, dat
telkens in plaats van „splijtstoffen" wordt ge-
lezen: „radioactieve stoffen";

b. in het geval, bedoeld in randnummer 455
(8) van het VSG, een afschrift van een certifi-
caat van goedkeuring of erkenning van het
model van de te vervoeren colli als bedoeld in
randnummer 455 (5)b) van het VSG, afgegeven
door Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, dau
wel door de bevoegde autoriteit van een ander,
met overeenkomstige toepassing van artikel S,
tweede lid, aangewezen land, zomede de ge-
gevens, bedoeld in randnummer 455 (8)c) van
het VSG;

c. in het gevat, bedoeld in randnummer 455
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(9) van het VSG, een afschrift van een certifi-
caat van goedkeuring of erkenning van het
model van de te vervoeren colli als bedoeld in
randnummer 455 (7)b) van het VSG, afgegeven
door Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, zo-
mede de gegevens, bedoeld in de randnummers
455 (8)c) en 455 (9)b) van het VSG;

d. in het geval, bedoeld in opmerking I bij
randnummer 450 van het VSG, zo mogelijk
symbool, massagetal en energietoestand van de
betrokken nucliden, de maximale activiteit van
de stoffen en de chemische en fysische toestand
en de vorm, waarin deze zich bevinden, zomede
de gegevens betreffende de explosiviteit van de
stoffen.

3. Indien een Onzer in het eerste lid genoem-
de Ministers van oordeel is, dat een aanvraag
onvoldoende gegevens bevat om haar te kun-
nen beoordelen, kan hij verlangen, dat binnen
een door hem te stellen termijn de daartoe
nodige verdere gegevens worden verstrekt.

AFDELING 2

Vervoer over de spoorweg

§ l. Splijtstoffen en ertsen

Art. 7. 1. Aan een vergunning voor het ver-
voeren van splijtstoften over de spoorweg of
voor het voorhanden hebben van genoemde
stoffen bij opslag in verband met zodanig ver-
voer worden met het oog op de bescherming
van mensen, dieren, planten en goederen zo-
danige voorschriften verbonden, dat:

a. bestraling of besmetting van mensen,
dieren, planten en goederen zo veel mogelijk
wordt voorkomen;

b. in gevallen, waarin bestraling of besmet-
ting onvermijdelijk is, deze zo veel mogelijk
wordt beperkt;

e. in gevallen, waarin bestraling of besmet-
ting onvermijdelijk is. het aantal aan ionise-
rende stralen blootgestelde personen, met ver-
mijding van een ontoelaatbaar te achten be-
straling of besmetting per persoon, zo veel
mogelijk wordt beperkt.
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2. Tot de in het eerste lid bedoelde voor-

schriften kunnen behoren:
a. het voorschrift, dat de betrokken bepa-

lingen van het VSG dienen te worden in acht
genomen;

b. het voorschrift, dat het vervoer dient te
geschieden onder daarbij aan te wijzen geleide,
dan wel de opslag onder daarbij aan te wijzen
toezicht;

c. het voorschrift, dat het vervoer dient
plaat» te vinden langs een daarbij aan te geven
route;

d. het voorschrift, dat bij opslag in verband
met het vervoer, onverminderd de bepalingen,
welke terzake gelden op grond van andere
voorschriften, zodanige maatregelen dienen te
worden genomen, dat bestraling en besmetting
van mensen, dieren, planten en goederen zo
veel mogelijk worden voorkomen;

e. het voorschrift, dat bij opslag in verband
niet het vervoer moet worden voldaan aan
nadere eisen, gesteld door de inspecteur van
de volksgezondheid, belast met het toezicht op
ds hygiëne van het milieu, binnen wiens ambts-
gebied de opslag plaatsvindt.

Art. 8. 1. Bij het vervoeren van splijtstoffen
of ertsen over de spoorweg ep. bij het voor-
handen hebben van genoemde stoffen bij op-
sJag in verband met zodanig vervoer dienen,
indien daarvoor ingevolge dit besluit het in
artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod
niet geldt, de betrokken bepalingen van het
VSG in acht te worden genomen.

2. Bü het voorhanden hebben van splijt-
stoffen of ertsen bij opslag in verband met het
vervoer over de spoorweg dienen, indien daar-
voor ingevolge dit besluit het in artikel 15,
ondsr a, van de wet vervatte verbod niet geldt,
onverminderd de bepalingen, welke terzake
gelden ingevolge het eerste lid, zodanige maat-
regelen te worden genomen, dat bestraling en
besmetting van mensen, dieren, planten en
goederen zo veel mogelijk worden voorkomen.

3. Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid kan, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat,
ontheffing verlenen van de in het eerste lid be-
doelde bepalingen. Een zodanige ontheffing
kan onder beperkingen worden verleend. Aan
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een ontheffing kunnen voorschriften worden
verbonden.

§ 2. Radioactieve stoffen

Art 9. 1. Aan een vergunning voor het ver-
voeren van radioactieve stoffen over de spoor-
weg of voor het voorhanden hebben van ge-
noemde stoffen bij opslag in verband met zo-
danig vervoer worden met het oog op de be-
scherming van mensen, dieren, planten en goe-
deren voorschriften verbonden als bedoeld in
artikel 7, eerste lid.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde voor-
schriften kunnen behoren voorschriften als be-
doeld in artikel 7, tweede lid, onder b en c.

Art. 10. 1. Bij het vervoeren van radio-
actieve stoffen over de spoorweg en bij het
voorhanden hebben van genoemde stoffen bij
opslag in verband met zodanig vervoer dienen
de betrokken bepalingen van het VSG in acht
te worden genomen.

2. Bij het voorhanden hebben van radio-
actieve stoften bij opslag in verband met het
vervoer over de spoorweg dienen, onvermin-
derd de bepalingen, welke terzake gelden inge-
volge het eerste lid, zodanige maatregelen te
worden genomen, dat bestraling en besmetting
van mensen, dieren, planten en goederen zo
veel mogelijk worden voorkomen. Daarbij
moet worden voldaan aan nadere eisen, ge-
steld door de inspecteur van de volksgezond-
heid, belast met het toezicht op de hygiëne
van het milieu, binnen wiens ambtsgebied de
opslag plaatsvindt.

3. Ten aanzien van de in het eerste lid be-
doelde bepalingen is artikel 8. derde lid, van
overeenkomstige toepassing.

AFDELING 3

Vervoer over land, anders dan over de spoorweg

§ I. Splijtstoffen en ertsen

Art. 11. Ten aanzien van het vervoeren van
splijtstoffen of ertsen over land, anders dan
over de spoorweg, en het voorhanden hebben
van genoemde stoffen bij opslag in verband
met zodanig vervoer zijn de artikelen 7 en 8
van overeenkomstige toepassing, met dien ver-
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stande, dat telkens in plaats van „VSG" wordt
gelezen: „VLG".

§ 2. Radioactieve stoffen
Art 12. Ten aanzien van het vervoeren van

radioactieve stoffen over land, anders dan over
de spoorweg, en het voorhanden hebben van
genoemde stoffen bij opslag in verband met
zodanig vervoer zijn de artikelen 9 en 10 van
over eenkomstige toepassing, met dien ver-
stande, dat in artikel 10, eerste lid, in plaats
van „VSG" wordt gelezen: „VUG".

AFDELING 4

Verroer te water

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Art. 13. Het in artikel IS, ender a, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het ver-
voeren van splijtstoffen over de Nederlandse
territoriale zee of over niet-Nederlandse wa-
teren.

Art. 14. Ten aanzien van het vervoeren van
splijtstoffen of ertsen te water en het voor-
handen hebben van genoemde stoffen bij op-
slag in vetband met zodanig vertoer zijn de
artikelen 7 en 8 van overeenkomstige toepas-
sing, met dien verstande, dat

o. telkens in plaats van „VSG" wordt ge-
lezen: „VBG";

6. vooi de toepassing van het VBG met
tanden, welke zijn toegetreden tot het inter-
nationale Verdrag betreffende het goederen-
vervoer per spoorweg (CIM), worden gelijk-
gesteld landen, welke niet tot dat Verdrag zijn
toegetreden, maar met overeenkomstige toe-
passing van artikel 2, tweede lid, zijn aange-
wezen;

c. voor vervoer als bedoeld in artikel 13 met
een schip onder Nederlandse vlag:

Ie. het in het VBG bepaalde met betrekking
tot de goedkeuring van een zending niet geldt;

2e. indien geen van de bij het venoer be-
trokken landen, noch het land, waar het model
van de verpakking of het collo is ontworpen,
met overeenkomstige toepassing van artikel 2,
tweede lid, is aangewezen, een goedkeuring of
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erkenning van het model van de verpakking of
bet collo als bedoeld in het VBG dient te zijn
verleend door Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 13 met
een schip onder vreemde vlag het in het VBG
bepaalde mei betrekking tot de goedkeuring
van een zending en de goedkeuring of erken-
ning van het model van verpakkingen en colli
niet geldt.

ƒ 2. Radioactieve stoffen

Art 15. Het in artikel 29, eerste lid, van de
wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid radioactieve sloffer, te vervoeren
geldt, in afwijking van artikel 5, niet voor het
vervoeren van radioactieve stoffen over de Ne-
derlandse territoriale zee cf over niet-Neder-
landse wateren.

Art. 16. Ten aanzien van het vervoeren van
radioactieve stoften te water en het voorhanden
hebben van genoemde stoffen bij opslag in ver-
band met zodanig vervoer zijn de artikelen 9
en 10 van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande, dat

a. in artikel 10, eerste Jid, in plaats van
„VSG" wordt gelezen: „VBG";

6. voor de toepassing van hst VBG met
landen, welke zijn toegetreden tot het Inter-
nationale Verdrag betreffende het goederen-
vervoer par spoorweg (CIM), worden gelijk-
gesteld landen, welke niet tot dat Verdrag zijn
toegetreden, maar met overeenkomstige toe-
passing van artikel 5, tweede lid, zijn aange-
wezen;

e. voor vervoer als bedoeld in artikel 15
met een schip onder Nederlandse vlag;

Ie. het in het VBG bepaalde met betrekking
tot de goedkeuring van eea zending niet geldt;

2e. indien geen van de bij het vervoer be-
trokken landen, noch het land, waar het model
van de verpakking cf het collo is ontworpen,
met overeenkomstige toepassing van artikel 5,
tweede lid, is aangewezen, een goedkeuring of
erkenning van het model van de verpakking of
het collo als bedoeld in het VBG dient te zijn
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verleend door Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 15 met
een schip onder vreemde vlag het in het VBG
b:paalde met betrekking tot de goedkeuring
van een zending en de goedkeuring of erken-
ning van het model van verpakkingen en colli
niet geldt.

AFDELING 5

Vervoer In een luchtvaartuig

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Art. 17. Het in artikel 15, onder a, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het ver-
voeren van splijtstoffen in een luchtvaartuig,
waarbij geen landing op Nederlands grond-
gebied plaatsvindt.

Art. 18. 1. Aan een vergunning voor het
vervoeren van splijtstoffen in een luchtvaartuig
of voor het voorhanden hebben van genoemde
stoffen bij opslag in verband met zodanig ver-
voer worden met het oog op de bescherming
van mensun, dieren, planten en goederen voor-
schriften verbonden als bedoeld in artikel 7,
eerste lid.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde voor-
schriften kunnen behoren:

a. het voorschrift, dat deel 2 van de regels
ten aanzien van het vervoer van radioactieve
stoffen, welke zijn aanbevolen door de Inter-
national Air Transport Association en vast-
gelegd in de elfde uitgave van 1 AT A-document
„IATA-regulations relating to the carriage of
restricted articles by air", dient te worden in
acht genomen, met dien verstande, dat voor de
toepassing van die regels voor wat Nederland
betreft als bevoegde autoriteit wordt aange-
merkt Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, beslissende in overeenstem-
ming met Onze Minister van Verkeer en Water-
staat;

b. het voorschrift, dat bij opslag in verband
met het vervoer het bepaalde in randnummer
470 van het VSG in acht moet worden geno-
.tien;

"7
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c. voorschriften als bedoeld in artikel 7,

tweede lid, onder d en e.
Art. 19. I. Bij het vervoeren van splijtstof-

fen of ertsen in een luchtvaartuig en bij het
voorhanden hebben van genoemde stoffen bij
opslag in verband met zodanig vervoer dient,
indien daarvoor ingevolge dit besluit het in
artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod
niet geldt, deel 2 van de regels ten aanzien van
het vervoer van radioactieve stoffen, welke zijn
aanbevolen door de International Air Trans-
port Association en vastgelegd in de elfde uit-
gave van lATA-document „IATA-regu!ations
relating to the carriage of restricted articles by
air", te worden in acht genomen, met dien ver-
stande, dat

a. voor de toepassing van die regels voor
wat Nederland betreft als bevoegde autoriteit
wordt aangemerkt Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, beslissende in
overeenstemming met Onze Minister van Ver-
keer en Waterstaat;

6. in plaats van een ingevolge die regels voor
het model van verpakkingen vereiste goedkeu-
ring door de be"oegde autoriteiten van een of
meer daarbij aangewezen ianden, is vereist een
zodanige goedkeuring, welke is verleend:

hetzij door Or.ze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Ministar van Verkeer en Waterstaat,

hetzij door <ie bevoegde autoriteit van een
ander land, dat met overeenkomstige toepas-
sing van artikel 2, tweede lid, is aangewezen en
dat bij het vervoer betrokken is of waar het
model is ontworpen;

e. voor vervoer als bedoeld in artikel 17 in
een Nederlands luchtvaartuig het in die regels
bepaalde met betrekking tot de goedkeuring
van een zending niet geldt;

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 17 in
een niet-Nederiands luchtvaartuig het in die
regels bepaalde met betrekking tot de goed-
keuring van cea zending of van hot model van
verpakkingen niet geldt.

2. Bij het voorhanden hebben van splijtstof-
fen of ertsen bij opslag in verband met het ver-
voer in een lucliiv.iartuig dient, indien daar-
voor ingevolge dit besluit het in artikel 15,
onder e, van de wet vervatte verbod niet geldt.
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bet bepaalde in randnummer 470 van het VSG
in acht te worden genomen. Artikel 8, tweede
lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Ten aanzien van de in het eerste lid en in
het tweede lid, eerste volzin, bedoelde bepa-
lingen is artikel 8, derde lid, van overeenkom-
stige toepassing.

§ 2. Radioactieve stoffen

Art 20. Het in artikel 29, eerste lid, van de
wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
zondheid radioactieve stoffen te vervoeren
geldt, in afwijking van artikel 5, niet voor het
vervoeren van radioactieve stoffen in een lucht-
vaartuig, waarbij geen landing op Nederlands
grondgebied plaatsvindt.

Art 21. Aan een vei gunning voor het ver-
voeren van radioactieve stoffen in een lucht-
vaartuig of voor het voorhanden hebben van
genoemde stoffen bij opslag in verband met
zodanig vervoer worden met het oog OD de
bescherming van mensen, dieren, planten en
goederen voorschriften verbonden als bedoeld
in artikel 7, eerste lid.

Art. 22. 1. Bij het vervoeren van radio-
actieve stoffen in een luchtvaartuig en bij het
voorhanden hebbsn van genoemde stoffen bij
opsiag in verband met zodanig vervoer dient
deel 2 van de regels ten aanzien van het ver-
voar vai; radioactieve stoffen, welke zijn aanbe-
volen door de International Air Transport
Association en vastgelegd in de elfde uitgave
van IATA-document „IATA-regulations rela-
ting to the carriage of restricted articles by air",
te worden in acht genomen, met dien ver-
stande, dat

o. voor de toepassing van die regels voor
wat Nederiand betreft als bevoegde autoriteit
wordt aangemerkt Onze Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, beslissende in
overeenstemming met Onze Minister van Ver-
keer en Waterstaat;

b. in plaats van een ingevolge die regels voor
het model van verpakkingen vereiste goedkeu-
ring door de bevoegde autoriteit van een of
meer daarbij aangewezen landen is vereist een
zodanige goedkeuring, welke is verleend;
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hetzij door Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat,

hetssü door de bevoegde autoriteit van een
ander land, dat met overeenkomstige toepas-
sing van artikel 5, tweede lid, is aangewezen en
dat bij het vervoer betrokken is of waar het
model is ontworpen;

e. voor vervoer als bedoeld in artikel 20 in
een Nederlards luchtvaartuig het in die regels
bepaalde met betrekking tot de goedkeuring
van een zending niet geldt;

d. voor vervosr als bedoeld in artikel 20 in
een niet-Nederlands luchtvaartuig het in die
regels bepadde met betrekking tot de goed-
keuring van een zending of van het model van
verpakkingen niet geldt.

2. Bij het voorhanden hebben van radio-
actieve stoffen bij opslag in verband met het
vervoer in een luchtv?artuig dient het bepaalde
in randnummer 470 van het VSG in acht te
worden genomen. Artikel 10, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Ten aar.zkn van de in het eerste lid en in
het tweede lid, eerste volzin, bedoelde bepa-
lingen is artikel ü, derde lid, van overeenkom-
stige toepassing.

HOOFDSTUK III

Het binnsn of luiten Nederlands grondgebied
brengen en doen brengen

§ 1. Splijtstoffen en ertsen

Art 23. 1. Het in artikel 15, onder a, van de
wet vervatte verbod geldt niet voor het buiten
Nederlands grondgebied brengen en doen
brengen van splijtstoffen of ertsen, en niet voor
het binnen Nederlands grondgebied brengen
van genoemde stoffen ter voldoening aan een
tot vervoer strekkende overeenkomst.

2. Het in artikel 15, onder a, van de wet ver-
vatte verbod g-ïidt \oorts niet voor het binnen
Nederlands grondgebied brengen, anders dan
ter voldoening aan een tot vervoer strekkende
overeenkomst, en doen brengen van:

0. onbestraalde splijtstoffen, indien deze uit-
sluitend natuurlijk of verarmd uranium of
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natuurlijk thorium en geen plutonium be-
vatten en de hoeveelheid, welke gelijktijdig
binnen Nederlands grondgebied wordt gebracht,
niet meer dan 100 gram uranium en 100 gram
thorium bevat;

b. splijtstoffen, die krachtens een door de
nationale wet van België of Luxemburg ver-
eiste vergunning in een dezer landen zijn voor-
banden gehouden of zijn of mogen worden
ingevoerd, dan wel door een dezer landen zijn
of mogen worden doorgevoerd, mits de aan zo-
danige vergunning verbonden voorschriften of
voorwaarden in acht worden genomen;

c. splijtstoffen, niet bestemd voor België of
Luxemburg, die door Nederland worden door-
gevoerd, mits de stoffen op Nederlands grond-
gebied niet uit het vervoermiddel worden ge-
laden;

d. ertsen.
Art. 24. 1. De aanvraag om een vergunning

voor het binnen Nederlands grondgebied
brengen of doen brengen van splijtstoffen ge-
schiedt schriftelijk. Zij is gericht toi Onze Mi-
nisters van Economische Zaken en van SociFJe
Zaken en Volksgezondheid en wordt ingediend
bij Onze Minister van Economische Zaken
onder gelijktijdige toezending van een afschrift
aan Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid.

2. De aanvraag om een vergunning als in het
eerste lid bedoeld dient de volgende gegevens
te bevatten:

a. naam en adres van de aanvrager;
b. de soort handeling, waarop de aanvraag

betrekking heeft;
c. een opgave en verklaring als bedoeld in

artikel 3, tweede lid, onder e.
d. de hoeveelheid, de chemische en fysische

toestand, de vorm, het gehalte en de verrij-
kingsgraad van de splijtstoffen;

e. het land van herkomst van de splijtstoffen;
f. de vermoedelijke datum, waarop de sptijt-

stoffea binnen Nederlands grondgebied zuilen
worden gebracht, of de duur, waarvoor een
vergunning wordt gevraagd;

g. het eerste kantoor, waarlangs de splijt-
stoffen binnen Nederlands grondgebied zullen
worden gebracht.

3. Indien een Onzer in het eerste iid gsnoem-
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de Ministers van oordeel is, dat een aanvraag
onvoldoende gegevens bevat om haar te kun-
nen beoordelen, kan hij verlangen, dat binnen
een door hem te stellen termijn de daartoe
nodige verdere gegevens worden verstrekt.

Art. 25. 1. Aan een vergunning voor het
binnen Nederlands grondgebied brengen van
splijtstoffen kunnen met het oog op de be-
scherming van mensen, dieren, planten en goe-
deren de volgende voorschriften worden ver-
bonden:

o. het voorschrift, dat de splijtstoffen uit-
sluitend binnen Nederlands grondgebied mo-
gen worden gebracht, indien zij bestemd zijn
voor een persoon, die krachtens de Nederland-
se, Belgische of Luxemburgse wet bevoegd is
die stoffen voorhanden te hebben, of voor een
persoon in een ander land dan Nederland,
België' of Luxemburg;

b. het voorschrift, dat de splijtstoffen uit-
sluitend binnen Nederlands grondgebied mo-
gen worden gebracht over de grens tussen
Nederland en België, dan wel langs een eerste
kantoor, dat in het voorschrift is vermeld;

e. het voorschrift, dat de vergunning of een
gewaarmerkt afschrift daarvan bij het eerste
kantoor desverlangd aan een op grond van
artikel S3, eerste lid, van de wet aangewezen
ambtenaar ter inzage moet worden gegeven.

2. Aan een vergunning voor hel binnen Ne-
derlands grondgebied doen brengen van splijt-
stoffen kunnen de volgende voorschriften wor-
den verbonden:

a. het voorschrift, dat de houder van de ver-
gunning uitsluitend splijtstoffen binnen Ne-
derlands grondgebied mag doen brengen, in-
dien zij bestemd zijn voor een persoon, die
krachtens de Nederlandse, Belgische of Luxem-
burgse wet bevoegd is die stoffen voorhanden
te hebben, of voor een persoon in een ander
land dan Nederland, België of Luxemburg;

b. het voorschrift, dat de houder van de ver-
gunning de splijtstoffen uitsluitend binnen Ne-
derlands grondgebied mag doen brengen over
de grens tussen Nederland en België, dan wel
langs een eerste kantoor, dat in het voorschrift
is vermeld;

e. het voorschrift, dat de houder van de ver-
gunning de vergunning of een gewaarmerkt
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afschrift daarvan ter beschikking moet stellen
aan degene, die de splijtstoffen binnen Neder-
lands grondgebied brengt;

d. het voorschrift, dat de houder van de ver-
gunning er voor dient zorg te dragen, dat aan
de voor het betrokken vervoer geldende voor-
schriften met betrekking tot de verpakking en
de daarop aan te brengen opschriften en ge-
vaarsetiketten wordt voldaan.

Art. 26. 1. Het binnen Nederlands grond-
gebied brengen, anders dan ter voldoening aan
«en tot vervoer strekkende overeenkomst, en
doen brengen van splijtstoffen of ertsen mag,
indien daarvoor ingevolge dit besluit het in
artikel IS, onder a, van de wet vervatte verbod
niet geldt, uitsluitend geschieden, indien die
stoffen bestemd zijn voor een persoon, die
krachtens de Nederlandse, Belgische of Luxem-
burgse wet bevoegd is die stoffen voorhanden
te hebben, of voor een persoon in een ander
land dan Nederland, België of Luxemburg.

2. Het binnen Nederlands grondgebied
brengïn en doen brengen van splijtstoffen
anders tian over de grens tussen Nederland en
België mag, indien daarvoor ingevolge artikel
23, tweede lid, onder b of c, het in artikel 15,
onder a, van de wet vervatte verbod niet geldt,
uitsluitend geschieden langs de eerste kantoren,
welke door Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, in overeenstemming met
Onze Minister van Financiën, zijn aange-
wezen '.

3. Degene, die splijtstoffen binnen Neder-
lands grondgebied brengt ter voldoening aan
een tot vervoer strekkende overeenkomst,
dient, indien voor het binnen- Nederlands
grondgebied doen brengen van die splijtstoffen
een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de
wet is vereist, er voor zorg te dragen, dat de
vergunning of een gewaarmerkt afschrift daar-
van bij het eerste kantoor desverlangd aan een
op grond van artikel 58, eerste lid, van de wet
aangewezen ambtenaar ter inzage wordt ge-
geven.

4. Degene, die in een geval, waarin inge-
1 Aanwijzing is geschied bij de Beschikking aan-

wijzing eerste kantoren Kernenergiewet van 2 dec.
1969, Siert. 241, eveneens opgenomen onder deze
bijlagen.
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volge dit besluit het in artikel 15, onder a, van
de wet vervatte verbod niet geldt, splijtstoffen
of ertsen binnen Nederlands grondgebied doet
brengen, is verplicht er voor zorg te dragen, dat
aan de voor het betrokken vervoer geldende
voorschriften met betrekking tot de verpakking
en de daarop aan te brengen opschriften en
gevaarsetiketten wordt voldaan.

5. Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid kan van de voorgaande leden
ontheffing verlenen. Een zodanige ontheffing
kan onder beperkingen worden verleend. Aan
een ontheffing kunnen voorschriften worden
verbonden.

§ 2. Radioactieve stoffen
Art. 27. 1. Het in artikel 29. eerste lid. van

de wet vervatte verbod zonder vergunning van
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid radioactieve stoffen binnen Neder-
lands grondgebied te brengen of te dosn bren-
gen geldt voor het binnen Nederlands grond-
gebied brengen, anders dan ter voldoening aan
een tot vervoer strekkende overeenkomst, en
doen brengen van radioactieve stoffen in de
gevallen, waarin het in artikel 6 van het Radio-
actieve-stofTenbesluit Kernenergiewet (5/6.
1969, 404) bedoelde verbod van toepassing is,
met dien verstande, dat de uitzondering, be-
doeld in artikel S van dat besluit, niet geldt.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod
geldt niet voor het binnen Nederlands grond-
gebied brengen of doen brengen van:

a. radioactieve stoffen, die krachtens een
door de nationale wet van België of Luxemburg
vereiste vergunning in een dezer landen zijn
voorhanden gehouden of zijn of mogen worden
ingevoerd, mits de aan zodanige vergunning
verbonden voorschriften of voorwaarden in
acht worden genomen;

b. radioactieve stoffen, niet bestemd voor
België of Luxemburg, die door Nederland
worden doorgevoerd, mits de stoffen op Neder-
lands grondgebied niet uit het vervoermiddel
worden geladen.

Art. 28. 1. De aanvraag om een vergunning
voor het binnen Nederlands grondgebied
brengen of doen brengen van radioactieve
stoffen geschiedt schriftelijk. Zij wordt gericht
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tot Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid.
2. De aanvraag om een vergunning als in

het eerste lid bedoeH dient de volgende ge-
gevens te bevatten:

o. de gegevens, bedoeld in artikel 24, tweede
lid, onder a, b en e—g, met dien verstande,
dat in plaats van ..splijtstoffen" telkens wordt
gelezen: „radioactieve stoffen";

b. een opgave en verklaring als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, onder c, met dien ver-
stande, dat in plaits van „splijtstoffen", telkens
wordt gelezen: „radioactieve stoffen";

c. de hoeveelheid radioactieve stoffen, waar-
op de aanvraag betrekking heeft, zo mogelijk
onder vermelding van symbool, massagetal en
energietoestand vau de betrokken nucliden,
van de maximaU activiteit van de stoffen en
van de chemische en fysische toestand en de
vorm, waarin deze zich bevinden.

3. Indien Onze Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid van oordeel is, dat een
aanvraag onvoldoende gegevens bevat om haar
te kunnen beoordelen, kan hij verlangen, dat
binnen een door hom te stellen termijn de daar-
toe nodige verdere gegevens worden verstrekt.

Art. 29. t. Ai»n een verdunning voor het
binnen Nederlands grondgebied brengen of
doen brengen van radioactieve stoffen kan
met het oog op d; bescherming van rr.-;nsen,
dieren, planten en goederen het voorschrift
worden verbonden, dat de houder van de ver-
gunning deze stoffen slechts binnen Neder-
lands grondgebied mag brengen of doen bren-
gen over de grens tussen Nederland en België,
dan we! langs een eerste kantoor, dat in het
voorschrift is vermeld.

2. Het binnen Nederlands grondgebied
brengen en doen bi engen van radioactieve stof-
fen anders dan over de grens tussen Nederland
en België mag, ir.disn daarvoor ingevolge
artikel 27, tweede lid, het in artikel 29 vam de
wet vervatte verbod niet geldt, uitsluitend ge-
schieden langs de eerste kantoren, welke door
Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, in overeenstemming met Onze
Minister van Financiën, zijn aangewezen ' .

* Aanwijzing is geschied bij de Beschikking aan-
wijzing eerste kantoren Kernenergiewet van 2 dec.
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Art 30. 1. Indien voor het binnen Neder-

lands grondgebied brengen of doen brengen
van radioactieve stoffen een vergunning als be-
doeld in artikel 29 van de wet is vereist, dient
degene, die bedoelde stoffen binnen Neder-
lands grondgebied brengt, er voor zorg te
dragen, dat de vergunning of een gewaarmerkt
afschrift daarvan bij het eerste kantoor des-
verlangd aan een op grond van artixel 58, eerste
lid, van de wet aangewezen ambtenaar ter in-
zage wordt gegeven.

2. Indien voor het binnen Nederlands grond-
gebied doen brengen van ïadioaciieve stofTen
een vergunning a's bedoeld in artikel 29 van de
wet is vereist, dient de houder van seri zodanige
vergunning aan degene, die becoelde stoffen
binnen Nederlands grondgebied brengt, de
vergunning of een gewaarmerkt afschrift daar-
van ter beschikking te stellen.

Art. 31. 1. Het binnen Nederlands grond-
gebied brengen, anders dan ter voldoening aan
een tot vervoer strekkende overeenkomst, en
doen brengen van radioactieve sto'f'j» mag uit-
sluitend geschieden, indien die stofsn bestemd
zjjn voor een persoon, die krachtens de Neder-
landse, Belgische of Luxemburgse wet be-
voegd is die stoffen voorhanden te habben, of
voor een persoon in een ander land dan Neder-
land, België of Luxemburg.

2. Degene, die radioactieve stoffen binnen
Nederlands grondgebied doet brengen is, ver-
plicht er voor zorg te dragen, dat aan de voor
het betrokken vervoer geldende voorschriften
met betrekking tot de verpakking en de daarop
aan te brengen opschriften en gevaarsetiketten
wordt voldaan.

Art. 32. Ten aanzien van de artikelen 29,
tweede lid, 30 en 3! is artikel 26. vijfde lid, van
overeenkomstige toepassing.
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wet vervatte verbod geldt niet ten aanzien van
een inrichting, waarin splijtstoffen uitsluitend
worden opgeslagen in verband met het vervoer
daarvan.

HOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Art 34. 1. Dit besluit kan worden aange-
haald als: Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen
en radioactieve stoffen.

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

Onze Ministers van Economische Zaken,
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van
Verkeer en Waterstaat zijn belast mat de uit-
voering van dit besluit, dat met de daarbij be-
horende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst, enz.

(Uitgegeven 9 oktober 19(59.)

HOOFDSTUK IV

Inrichtingen, waarin splijtstoffen worden opge-
slagen in verband met het vervoer

Art. 33. Het in artikel 15, onder b, van de
—>
1969, Siert. 241, eveneens opgenomt i onder dezs
bijlagen.

~7ïnge
eaergieu
l'jan. 1£

VIngevolge het Besluit inwerkingtreding Kem-
aergiewet is het tijdstip van inwerkingtreding

l'jan. 1970.


