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Beschikking van de Minister van Justitie van 3 
september 1987, houdende plaatsing in het 
Staatsblad van de tekst van het Besluit vervoer 
splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 
1969, 405), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
koninkiijk besluit van 4 juni 1987, Stb. 342 

De Minister van Justitie. 

Gelet op Artikel ill van het koninkiijk besluit van 4 juni 1987, Stb. 342; 

Besluit: 

de tekst van het Besluit vervoer splijtstoffen. ertsen en radioactieve 
stoffen (Stb. 1969, 405), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij koninkiijk 
besluit van 4 juni 1987, Stb. 342, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage 
bij dfeze beschikking. 

's-Gravenhage, 3 september 1987 

Le Minister van Justitie. 
F. Korthals Altes 

Uitgegeven de tiende september 1987 

De Minister van Justitie, 
F Korthals Alles 
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HOØFDSTlfK I. BEGRIPSBEPALINGEN 

Ar t ike l 1 

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

wet: de Kernenergiewet (Stb. 1963,82); 
VSG: hot Reglement betreffende net vervoer over de spoorweg van 

gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1982.19); 
VLG: het Reglement betreffende net vervoer over land van gevaarlijke 

stoffen (Stcrt. 1979, 189); 
VBG: hot Reglement betreffende het vervoer over de binnenwateren 

van gevaarlijke stoffen (Stb. 1968, 207); 
eerste ksntoor; een eerste kantoor in de zin van de Algemene wet 

inzsfce de douane en de acctjnzen (Stb. 1961,31). 
2. Artikel 2 van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 350) is 

van toepassing. 

HOOFD5TUK II. HET VERVOEREN EN HET VOORHANDEN 
HEBBEN BU OPSLAG IN VERBAND MET HET VERVOER 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 

} 1 . Spl i j ts tof fen en ertsen 

Ar t i ke l 2 

1. Het in artikel 15. onder a, van de wet vervatta verbod geldt niet voor 
het vervoeren en voor het voorhanden hebben bij opslag in verband met 
het vervoer: 

a. van storfen als bedoeld in de bladen 1-4 van klasse 7 van het VSG; 
b. van stoffen als bedoeld in de bladen 5-9 van klasse 7 van het VSG. 

tenzij deze sloffen tevens vallen onder blad 11 van klasse 7 van het VSG, 
en niet zijn opgeslagen op de in de onderdelen d en e van dit lid voorge-
schreven wijze; 

c. van stoffen als bedoeld in blad 10 VBR klasse 7 van het VSG, indien 
het model van het collo voldoet aan de eisen met betrekking tot type 
B(M) zonder voortdurende druknivellering, gesteld in de randnummers 
1600-1604 van het VSG, en de activcteit van de stoffen niet meer 
hodraagt clnn bedoeld in blad 10, onder 7(d). van randnummer 703 van 
het VSG, 

d. van stoffen als bedoeld in blad 11 van klasse 7 van het VSG, welke 
zich bevinden in een collo als bedoeld in randnummer 1610 van het VSG; 

e. van stoffen als bedoeld in blad 11 van klasse 7 van hat VSG, welke 
zich bevinden in een collo van nucleaire veitigheidsklasse I of II als 
bedoeld in randnummer 1611 van het VSG, tenzij zij zich bevinden in een 
collo als bedoeld in randnummer 1620 van het VSG. 

2. Het in het eerste lid bedoeld verbod geldt voorts niet, voor zover het 
vervoeren of voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer 
gesehiedt in een collo als bodoeld in randnummer 1675 van het VSG, 
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met betrekking waartoe Onze Ministers van Volkshulavosttng. Ruimiolijko 
Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Workgelegenheid an vun 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeensiemming met Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat in hat overeenkomstig dat randnummer 
afgegeven certificaat van goodkeuring of ericenning van het model van 
het coHo zulks hebben bepaald. 

3. Het eerste en tvweede lid zijn niet van toepassing. voor zover het 
bet reft: 

a. onbestraal J plutonium in hoeveelhedan van moer dan 15 gram, 
tenzij het meer dan 80% plutonium-238 bevat; 

b. onbestraald uranium-235, verrijkt tot 20% uranium-235 of meer, in 
hoeveelheden van meer dan 15 gram; 

c. onbestraald uranium-235, verri|kt tot 10%uronitJin-235, maar tot 
minder dan 20%, in hoeveelheden van meer duo I kilogram; 

d. onbestraald uranium-235, verrijkl tut boven hut naluurlijk gehalle. 
maar tot minder dan 10% uranium-235, in hoeveolhudun van rneor dan 
10 kifogram; 

e. onbestraald uranium-233 in hoeveelheden van moer dan 15 gram; 
f. bestraalde splijtstoffen. 

Artikel 3 

1. De aanvraag om een vergunning vtior hul vorvuurun van spfl|liUifttm 
of voor het voorhanden hubbon van gunouindo atulluu l»l| opslag In 
verband met hat vervoer goschtedt sctu iliulijk. l\\ I« unricht tot Ouzo 
Ministers van Economische Zaken, van Volkbhiiisvittthiu, Ruimlolijko 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale 2oke» on WuikgolegenheW on van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en wordl fnuudiond bij Onze 
Minister van Volkshuisve&ting, Ruimtelijku Ordening en WiBeubeheer, 
onder gelijktijdige toezending van een af »du ill ami Qii/e Minister« van 
Economische Zaken, van Sociale Zaken en Wetku«!*HJf>iiheid, van Wul*l|n, 
Volksgezondheid en Cultuur en van Verkeer en WaiuraloDt. 

2. De aanvraag om een vergunning als in het eurtlu lid bedoeM dlent 
de volgende gegevens te bevatten: 

a. naam en ådres van de aanvrager; 
b. naam en ådres van de afzender; 
c. naam en ådres van degene, voor wie de splijtstoffen besteind zijn 

en, indien deza gevestigd is in Betgte of Luxemburg, een door deze 
ondertekende verklaring, dat hij volgens de nationale wetgeving gerechtigd 
is de splijtstoffen voorhanden te hebben; 

d. het traject of de trajecten, wasrlangs het vervoer zal plaatsvinden; 
e. een orr.schrijving van het vervoermiddel of de vervoermiddelen, 

waarmede het vervoer zal worden verricht; 
f. de vermoedelijke datum van het vervoer of de duur, waarvoor 

vergunning wordt gevraagd; 
g. de hoeveelheid te vervoeren splijtstoffen; 
h. in gevallen als bedoeld in de bladen 10 en 11 van klasse 7 van het 

VSG: 
1°. een afschrift van cettificaten van goedkeuring of erkenning van het 

model van de te vervoerer colli als bedoeld in de randnummers 1673 (3) 
en 1674 (5) van het VSG, «>f jegeven door Onze Ministers van Volkshuls 
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeneer, van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid on Cultuur, In over-
eenstemming met Onze Minister van Verkeer an Wutorstaat, dan wel 
door de bevoegde autoriteit van een andui, mol tuujiuNsIng van hul vlurilu 
lid aangewezen land, 

2°. de gegevens, bedoeld in randnummer 1676 (2)(n) van hol VBO; 
i in het geval, bedoeld onder 12 van klasse 7 van hol VBG: do gu{|«vuuat 

bede j\d in randnummer 1676 (2) v*n hot VSG, 



VS6; 
k. naam en ådres van degene, die de verzekering of andere financiéle 

zekerheid, bedoeld in artikel 4, zal verstrekken; 
I. in voorkomend geval een nauwkeurige aanduiding van de plaats of 

de plaatsen. waar opslag van de betrokken splijtstoffen in verband met 
het vervoer zal plaatsvinden. 

3. Indien een Onzer in net eerste lid genoemde Ministers van oordeel 
is. dat een aanvraag onvoMoende gegevens bevat om haar te kunnen 
beoordelen. kan hij verlangen. dat binnen een door hem te stellen termijn 
de daartoe nodige verdere gegevens worden verstrekl. 

4. Een aanwijzing van landen als bedoeld in het tweede lid. onder h en 
j . geschiedt bij een in de Nederlands* Staatscourant bekend te maken 
heschikking van Onze Ministers van Eeonomische Zaken. van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Wetzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genomen 
in overeenstemming met Onze Minister van Verfceer en Waterstaat. 
Uitsluitend aangewezen kunnen worden landen die naar het oordeel van 
Onze voornoemde Ministers toepassing geven aan de ter zake door de 
Internationale Atoomorganisatie gedane aanbevelingen. 

Artikel 4 

1. Aan een vergunnrng voor het vervoeren van plutonium of verrijkt 
uranium bevallende 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 vergoeding, aan derden 
toekomende voor schade of letsel. hun toegebracht, het voorschrift 
verbonden, dat het vervoer over, of het voorhanden hebben binnen 
Nederlands grondgebied slechts mag geschieden, indien degene, die 
voor schade als bedoeld m een bijzondere wettelijke regaling van de 
sansprakelijkheid 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 
financiéle zekerheid als in die wettelijke regeling bedoeld of over een 
door Onze Minister van Financién goedgekeurde verzektring of andere 
financiéle zekerheid, welke niet meer behæft te bedragen dan 430 
miljoen gulden. 

2. Het vervoeren van plutonium of verrijkt uranium bevattende splijt
stoffen over, en het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij opslag 
in verband met het vervoer binnen Nederlands grondgebied, waervoor 
ingevolge dit besluit.net in artikel 15. onder a, van de wet vervatte verbod 
niet geldt, mogen slechts geschieden, 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 financiéle 
zekerheid als in die bijzondere wettelijke regeling bedoeld of over een 
door Onze Minister van Financién goedgekeurde verzekering of andere 
financiéle zekerheid, welke niet meer behæft te bedragen dan 430 
miljoen gulden. 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor het vervoeren en het 
vnmhandon hebben van de daargenoemde stoffen van een verrijkingsgraad 
of in hoeveolheden, waarop de daarbedoelde wettelijke regeling niet van 
toepassing is. 
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Artikel 4 * 

Aan een vergunning voor het vervuoroti en hul vuurltandon hetilHin hl| 
opdag in verband met het vervoer van su4i|iNiiiltvii ni« bedoeld in etMkul 
2. derde lid, worden voorschriften wrtwfition als lunkiutd in btjlaov i l»i| 
het Verdrag inzake fysieke beveiligiiig vun kermnaluilual (Trb. 1901, 7). 

i 2. Radioactieve stoffen 

Artikel 5 

1. Het in artikel 29, eerste lid. van de wet vervalta verbod zonder 
vergunning van Onze Ministers van VoHcshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, radioactieve stoffen te vervoeren ol voor-
handen te hebben geldt voor het vervoeren en het voorhanden hebben bij 
opslag in verband met het vervoer van stoffen als bedoeld in blad 10 van 
klasse 7 van het VSG. tenzij het model van het collo voldoet aan do eibon 
met betrekking tot type B (M) zonder voortdurende driiknivellering, 
gesteld in de randnommers 1600-1604 van het VSG, en 

a. de acttviieit van de radioactieve stoflen -niet meer bedraagt dan 
aangegeven in blad 10, onder 7(d). van klasse 7 van het VSG, dan wel 

b. zulks in en door Onze Ministers van Volkshuisvesting. Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. in overeeiialumming met Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat, afgegeven cerllf tcoat van goodkaiirtng 
of erkenning van het model van het te vervoeren collo fs bepeøkl. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt uvutioens voor stolfan 
als bedoeld in blad 12 van klasse 7 van hot VSG 

Artikel 6 

1. De aanvraag om een vergunning voor fiol vorvnurun ven ruilloutilluvu 
stoffen en voor het voorhanden hebben van gonoeiiMiu »toflon bl| tiptluo 
in verband met het vervoer geschiedt schrifiebjk. Zl| Is gericht lut On/u 
Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordoulnu on MilieulHiliuur, 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Wttliljri, Voiktnoznndliuld 
en Cultuur en wordt rngediend bij Onze Minister van VøJkshuisvoaliiit/, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, umlor uuli|kll|<llue toezomlliig veit 
een afschrift aan Onze Ministers van Sociaki Zukoii en WerkgelugunlHild, 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Vurkoer en Watorstuet. 

2. Oe aanvraag om een vergunning als in het eertle lid bedoeld diunt 
de volgende gegevens te bevatten: 

a. de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a-g en I, met 
dien verstande, dat telkens in plaats van csplijtstoifeni wordt gelezen; 
radioactieve stoffen; 

b. in een geval als bedoeld in artikel 5. *ente lid: 
1°. een afschrift van certificaten van gqedkeuring of erkenning van het 

model van de te vervoeren colli als bedoeld in randnummer 1673 (3) van 
het VSG, afgegeven door Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeenstomming mel Onze 
Minister ven Verkeer en Waterstaat, dan wel door de bevoegde autorlieit 
van een ander, met overeenkomstige toopasaing van artikel 3, vierdø lid, 
aangewezen tand, 

2°. de gegevens, bedoeld in randnummer 167b (2)(c) van het VSG; 
c. in een geval als bedoeld in artikel 5, tweedo lid: de gegevens, 

bedoeld in randnummers 1676 (2) van het VSG; 
d. in gevnllen, waarin een met overeonkomitigu luupassing van urtlkol 

3, vierde lid, aangewezen land als eerste bij de verzending is belrokken: 



m, nnt een amivraag onvoiaoenoe gegevens bevat om naar te kunnen 
iKHMircteten. kan hij verlangen, dat binrten een door hem te stellen termijn 
do rlaartoe noriige verdere gegevens worden verst rekt. 

AFOELING 2 

Vervoer over de spoorweg 

f 1 . Splijtstoffen en ertsen 

Artikel 7 

t. Aan een vergunning voor het vervoeren van splijtstoffen over de 
spoorweg of voor het voOfhanden hebben van genoemde stoffen bij 
opslag in verband met zodanig vervoer worden met het oog op de 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen zodanige voor-
schriften verbonden, dat: 

8. bestråling of besmetting van mensen, dieren. planten en goederen 
zo veet mogelijk wordt voorkomen; 

b. in gevallen, waarin bestråling of besmetting onveimijdelijk is, deze 
zo veel mogelijk wordt beperkt: 

c. in gevallen, waarin bestråling of besmetting onvermijdetijk is, het 
aantal aan ioniserende strålen blootgestelde personen, met vermijding 
van een ontoelaatbaar te achten bestråling of besmetting per persoon, zo 
veel mogelijk wordt beperkt. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde voorschriften kunnen behoren: 
a. het voorschrift. dat de betrokken bepaKngen 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 
loeztcht; 

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

d. het voorschrift, dat bij opslag in verband met net vervoer, onvermin-
derd de bepalingen, welke terzake gelden op grond van andere voorschnf • 
len. zodantgo maatregelen dienen te worden genomen. dat bestråling en 
besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zo veel mogelijk 
worden voorkomen; 

e. het voorschrift, dat bij opslag in verband met het vervoer moet 
worden voldaan aan nadere eisen, gesteld door de inspecteur van de 
volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiene van het milieu, 
binnen wiens ambtsgebied de opslag plaats'/indt. 

Artikel 8 

1. Bij het vervoeren van splijtstoffen of ertsen over de spoorweg en bij 
het vorhanden hebben van genoemde stoffen bij opslag in verband met 
zodanig vervoer dienen, indien daarvoor ingevolga dit besluit het in artikel 
15, onder a, van de wet vervatte verbod ntet geldt, de betrokken bepalingen 
van het VSG in acht te worden genomen. 

2. Bij het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen bij opslag tn 
verband met het vervoer over de spoorweg dienen. indten daarvoor 
ingevolge dit besluit het in artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod 
niet geldt, onverminderd de bepalingen, welke terzake gelden ingevolge 
het eerste lid, zodanige maatregelen te worden genomen, dat bestråling 
en besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zo veel mogelijk 
worden voorkomen. 
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3. Onze Ministers van Volkshuisvoitiny. Hunnliill|ku Onlunlnu UII 
Milieubeheer, van Social* Zoken en WerkgeluganlHilil on von Wul*l|rt, 
Volksgezondheid en Cultuur kunnen, in oveiuenhMiiuiHlng mul Ihuu 
Minister van Verkeer en Waterstaet. onthefltng wuiliumn von ilu In hut 
eerste lid bedoelde bepalingen>Eeu zudamge aiilliulliiig •'<*» uiitlur 
beperkingen worden verloond. Aan een oniheltutu kunnen voomulirlllon 
worden verbonden. 

f 2 . Radtoactieve etoffen 

Artikel 9 

1. Aan een vergunning voor het vervoertn van rodtoactieve stollou 
over de spoorweg of voor het voorhanden hebbun von genoemdu KIOIIUM 
bij opslag in verband met zodanig vervoer wordon mot het oog op da 
bescherming van mensen, dieren, planten en goodorun voorschrilion 
verbonden als bedoetd in artikel 7, eerste lid. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde voorschriften kunnen behoren 
voorschriften als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b en c. 

Artikel 10 .r-

1. Bij het vervoerer. van radioactieve stoffen ovor de spoorweg on bi| 
het voorhanden hebben van genoemde stoffon bi) opslag in verbond met 
zodanig vervoer dienen de betrokken bepalingen von het VSG in oclu to 
worden genomen. 

2. 8ij het voorhanden hebben van radioactiovo iloffen bij opslag in 
verband met het vervoer over de spoorweg diunon, onverminderd do 
bepalingen. welke terzake galden ingevolge het oursio lid, zodonkjo 
maatregelen te worden genomen, dat bestråling on bosmetling von 
mensen, dieren, phnten en goederen zo veel mogulijk worden voorkoinen. 
Daarbij moet worden votdaan aan nadere eise^. uoitokf door de inspocteitr 
van de volksgezondheid, belast met het tooziclit u|t de hygiene von hot 
milieu, binnen wiens amblsnebied do »pklufj pluiilHvindt. 

3. Ten aanzien van do in het oei »to lid liedoulilu iHipelingon It arllkul 0, 
derde lid, van overeenkoinstige loupukbing 

AFOELING 3 

Vervoer over land, ånders dan over d« erionrweg 

f 1 . Splijtstoffen an ertsen 

Artikel H 

Ten aanzien van hat vervoeren van splijtstoHen ut ortsen over land, 
ånders dan over de spoorweg, en het voorhsndon hebben van genoemde 
stoff en bij opslag in verband met zodanig vervoor zijn de artikelen 7 en 8 
van overeenkomstige toepassing, met dien verttande, dat telkeni in 
plaats van fVSGt wordt gelezen: «VLG» 

f 2. Radioactieve etoffen 

Artikel 12 

Ten aanzien van het vervoeren van radioactieve ttoffen over land, 
ånders dan over de spoorweg. en het voorhanden hebben van genoemde 
stoffan bii opslag in verband met zodanig vervoer zijn de artiketen S en 10 
van overeenkomstige toepaswng, met dien verstande, dat in artikel 10, 
eerste lid, in plaats van tVSGa wordt gelezen: •VLG». 



Artikel 13 

Het in artikel 15. onder a, van de wet vervatte verbod geldt niet voor 
het vervoeren van splijtstoffen over de Nederlandse territoriale zee of 
over niet-Nederlandse w_»eren. 

Artikel 14 

1. Ten aanzien van het vervoeren van splijtstoffen of ertsen naar en van 
zee of over zee zijn de artikelen 7 en 8 van overeenkomstige toepassing 
met dien verstande dat: 

a. telkens in plaats ven «VSG» wordt gc'jjzen: de international Maritime 
Dangerous Goods Code (Tro 1961,64). tian wel het bepaalde bij of 
krachtens het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367); 

b. voor do toepassing van de International Maritime Dangerous Goods 
Code voor Nederland als bevoegde autoriteit wordt aangemerkt Onze 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenmg en Milieubeheer, 
beslissendo In overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en 
Waters taat; 

c. in plaats van een ingevolge de International Maritime Dangerous 
Goods Code voor het model van verpakkingen vereiste goedkeuring door 
de bevoegde autoriteiten van een of meer daarbii aangewezen landen is 
vereist een zodanige goedkeuring. welke is verleend: 

1°. hetzij door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordering en Milieubeheer, in overeenstemming met Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat, 

2". hetzij door de bevoegde autoriteit van een ander land, dat met 
overeenkomstige toepassing van artikel 3, vterde lid, is aangewezen en 
dat bij het vervoer betrokken is of wear het model is ontworpen; 

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 13 met een schip onder Nederlardse 
vlag het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van de zending door 
de voor Nederland bevoegde autoriteit niet geldt, 

e. voor ve«voer als bedoeld in artikel 13 met een schip onder vreemde 
vlag het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van de zending en 
van het model van de verpakking door de voor Nederland bevoegde 
autoriteit niet geldt. 

2. Ten aanzien van het vervoeren van splijtstoffen of ertsen over de 
binnenwateren, ånders dan van en naar zee, en het voorhanden hebben 
van genoemde stoffen bij opslag in verband met zodanig vervoer zijn de 
artikelen 7 en R van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat 
telkens in plaats van «VSG» wordt gelezen: VBG. 

I 2. Radioactieve stoffen 

Artikel 16 

Het in artikel 29, eerste lid, van de wet vervatte verbod zonder vergunning 
vnn Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Millmibehonr, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, 
Volksgezandheid en Cultuur radioactieve stoflen te vervoeren geldt, in 
afwijking van artikel 6, niet voor het v»voeren van radioactieve stoffen 
over de Nodnrlandse territoriale zee of over niet-Nedertandse wateren. 
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Artikel 16 

1. Ten aanzien van het vervoeren van redioactceve stoffen naar en van 
zee of over zee zijn de artikelen 9 en 10 van overeenkomstige toepaasing 
met dien verstande dat: , 

a. in artikel 10. eerste lid, in plaats van «VSGt wordt gelezan: da 
International Maritime Dangerous Goods Code, don wet het bopaaldtt bij 
of krachtens het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367); 

b. voor de toepassing van de International Maritime Dangerous Goods 
Code voor Nederland als bevoegde autoriteit wordt aangemerkt Onto 
Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
beslissende in overeenstemming mel Onze Miniatur van Verkeor on 
Waterstaat; 

c. in plaats van een ingevolge de International Maritime Dsngurom 
Goods Code voor het model van vorpakkinyen vuruislo goedkourlny door 
de bevoegde autoriteiten van een of mosr duarlil) nangewozuii luiuluii in 
vereist een zodanige goodkeuring, welko is voiluuiid: 

I s . hetzij door Onze Minister van Vulkshui*vv»llnif. Rulmiulljhu 
Ordening en Milieubeheer. in overeenstemmmg »mil Onze Mini«1*:! v;»n 
Verkeer en Waterstaat. 

2°. hetzij door de bevoegde autoriteit van eon muler land, dul timl 
overeenkomstige toepassing van artikel 3, vtenio lid, la aonguwiwun un 
dat bij het vervoer betrokken is of waar het modul ii ontworpun; 

d. voor vervoer als bedoefd in artikel 15 mot own auhip onder Nodurlmidse 
vlag het bepaalde met betrekking tot de goedkeiirlng van do zoitiliiiu iHwr 
de voor Nederland bevoogde autoriloit niel goldt; 

e. voor vervoer als bedoekl in artifcol 16 mul uun »chip onder wuunulu 
vlag het bepaalde met betrekking tot de gccdfcetirlng van de zomiMig on 
van het ruutid v=*«i ru- v:-..paik.:tij lioor de voor Nedoriand bevoeydu 
autoriteit met geidt. 

2. Ten aanzien van het vervoeren van radioacliove stoffen over do 
binnenwateren, ånders dan van en naar zee, en hat voorhanden hebberr 
van genoemde stoffen bij opslag in verband met zodanig vervoor zijn de 
artikelen 9 en 10 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat 
in artikel 10, eerste lid, in plaats van tVSGi wordt gelezen: VBG. 

AFDELING 5 

Vervoer in een luchtvaartuig 

f 1 . Splijtstoff en en ertsen 

Artikel 17 

Het in artikel 15, onder a, van de wet vervatlu vurbod geldt nlul vuur 
het vervoeren van splijtstoffen in een luchtvaartuig, waarbij goon landing 
op Nederlands grondgebied plaatsvindt. 

Artikel 18 

1. Aan een vergunning voor hut vutvnttron vim H|illjtstoffoit In nun 
luchtvaartuig of voor hut voorhaiulon huhhon von gunoetndu alolfun lilj 
opslag in verband mot zodanig vurvour WOMIUII ntol het oo(j op ilu 
bescherming van monsun, dieren, pluntiui uit giiudurun vourai;hrilUin 
verbonden als bedoeld in artikel 7, uumla lul 

2. Tot de in het eerste lid bedoeklu vuuikulirlllun kunnen buhurun: 
a. het voorschrift dat bijlage 18 (niMiuN 111) van hut op 7 duceiuliur 

1944 to Chicago tot stand gekomen voMlrug hi/uko de iniematkiuiilu 
burger ij';a luchtvaart (Stb. 1947, H Itib) un dii duurUI) behorundu 
technisc ie voorschriftan (Technical liislructiuns tor the safe truuupt jrt of 



dangerous goods by pir), in acht dienen le wordon gonornen, mot dien 
verstande dat voor da toepassing van die regel* voor Nutlorfand ah 
bevoegde autoritaii wordt eangemerkt Onze Minister van Volkshuisvestlng, 
Ruimtelijke Ordaning en Milieubeheer. beslissende in ovureenstemmlng 
met Onze Minister van Varkeer en Waterstaat; 

b. voorschriften als bedoeld in artikel 7, tweeds lid. onder d an e. 

Artikel 19 

1. Bit net vervoeren van sfilijtstoffen u( otlion tn nun ItiuhtvaartuHj en 
bij hat voorhanden hebben van genoaiiulu alvHon bij opslug in verbanti 
met zodanig vervoer dienen, indien daarvoor iiigovulnti alii besluit hot In 
artikel 15. onder a, van da wet vervatte VOIIHMI nlet uuklt. bljlaga IB 
(annex 18) van net op 7 december 1944 te Chicago tut atand gekomon 
verdrag inzake de internationale burgerlijke luclilveurl (Slli. 1947, H 1116] 
en de daarbij behorende technische voorscltiilten (IuUiiiluel Instruction« 
for the safe transport of dangorous goods by eir) in ai;|il fo worden 
genomen. met dien verstande dat: 

a. voor de tcepassing van die regels voor Nederland ul« bevoegdo 
autoriteit wordt aangemerkt Onze Minister van Vulkshulaveating, Rulinte-
lijke Ordeninc. en Milieubeheer, beslissende in otforeenalemming met 
Onze Minister van Verkeer en Waierstaat; 

b. voor hat vervoer als bedoeld in artikel 17 in een Nederlands lucht-
vaartuig het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van en zending 
door de voor Nederland bevoegde autoriteit niet geldt; 

c. voor vervoer als bedoeld in artikel 17 in een niet Nederlands 
luchtvaartuig het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van een 
zending of van het model /an de verpakking door de voor Nederland 
bevoegde autoriteit niat geldt. „ 

2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bepalingen is artikel 8, 
derde lid, van overeenkomstige toepassing. 

f 2. Radioactieve stoffan 

Artikel 20 

Het in artikel 29, eerste tid, van de wet vervatte verbod zonder ver gunning 
van Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Onioning en 
Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzljn, 
Volksgezondheid en Cultuur radioactieve stollen le vorvooren geldt, In 
afwijking van artikel 5. niet voor het vervoeren van radloacileva ttotfan In 
een luchtvaartuig, waarbij geen landing op Nederland« yiuMdgabied 
plaatsvindt. 

Artikel 21 

Aan een vergunning voor hel vervoeren van radiodcliuvu atoflun In oun 
luchtvaartuig of voor het voorhanden hebben van genuumilo aloHen bl) 
opslag in verband met zodanig vervoer worden met hal oog op de 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederon voorachriflon 
verbonden als bedoeld in artikel 7, eersta lid, 

Artikel 22 

1. Bij het vervoeren van radioactieve stoffen in een luchtvaartuig an bl) 
het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij opsteg In verband met 
zodanig vervoer dienen bijlage 10 (annex 18) van het op 7 december 
1944 te Chicago tot stand gekomen verdrag inzake de burgerlijke 
tuchtvaart (Sib. 1947, H 185) en de daarbij behorende lechnitche 
voorschriften (Technical Instructions for the safe transport of dangerous 
goods by air) in acht ta worden genomen, met dien verstande dat: 



a. voor de toepassing van die reg?!*. voor Nutlurlond als bevoogdu 
autoriteit wordt aangem«rkt 0r:*> Ministor van Vnlkahuievesliiig, Hiilmtu 
lijke Ordening en Milieubeheer. besli»seude m uvuriMinslonimlhu mul 
Onze Minister van Verkeor en Waterslaat; 

b. voor vervoer als bodoeld in artikel 20 in ean Niiilorlunils lifiililvnui lulu, 
het bepaalde met betrokking tdl de guvdkeuium vim oen Jumlinu tluur ilu 
voor Nederland bevoogtlo autoriien mot geltli. 

c. voor vervoer als bedoeld in artikel 20 in eun nlut Nodorliimia 
luchtvaartuig het bepaalde met betrukking tot ilu goedkeuring vuu uun 
zending of van het model van de verpakking dour do voor Nudoi'uiid 
bevoegde autoriteit niel geldt. 

2. Ten aanzien van de in het eurste lul hudotihlo bepalingoii la arllkol 8. 
derde lid, van overeenkomstige toepas\|ny 

HOOFDSTUK I I I . HET BINNEN OF BUITEN NEDERLANDS 
GRONDGEBIED DRENGEN EN DO EN BRENGEN 

i 1. Splijtstoffen en ertsen 

Artikel 23 . . ' ' 

1. Het in artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod geldt niet voor 
het ter voldoening aan een tot vervoer sirekkaniia oversenkomst: 

a. het buiten Nederlands grondgebied brennon en doen brengon van 
splijtstoffen en ertsen en 

b. het binnen Nederlands grondgobied lirengon van splijtatolfen on 
ertsen. 

2. Het in artikel 15. onder a. van do wot vervolto,verbod geldt voorts 
niet voor het binnen Nederlands grondgebied lirongen, andors dun lur 
voldoening aan een tot vervoer slrekkende ovuruunkomst, en doon 
brengen van: 

a. onbestraalde sptijutoffen, indien daze uilsluftenri natuurlijk ol 
verarmd uranium of natuurlijk thorium en geon plutonium bevatten en de 
hoeveelbeid, wefhe getijktijdig binnen Nederland* grondgebiod wordl 
gebracht, niet meer dan 100 gram uranium on 100 gram thorium Ituval; 

b. splijtstoffen, dio krochtens uon ilimr ilii millwiule wet van Uulglu nl 
Luxemburg vereiste vurgunning in oun du/ur luitclun ziin voorheniltin 
gehouden of zijn of mogen worclon ingovnunl, dan wvel door uun ilu/ur 
landen zijn of mogen worden doorguvuurd, niila ilu aan zodunlgu vuignn 
ning verbonden voorschriften of voorwaai dvn In edit wordon guiuuuon, 

c splijtstoffen niet bestemd voor liolgio ol I tiKomburg, die door 
Nederland worden doorgevoerd, mils tlu UuHnu up Nederlands grumlgu 
bied niet uit het vervoermiddel wordon guluiluii, 

d. ertsen. 
3. Het eerste lid, onder a, en het iwttedo lul, oiulor b en c, zl|n nlul van 

toepassing ten aanzien van splijtstoflun als boduuld In artikel 2, durdu lid. 

Artikel 24 

1. De aanvraag om een vergunniog voor het binnen Nederlands 
grondgebied brengen of doen brer.^en van splijtstoffen geichiedt 
schriftelijk. Zij is gericht tot Onze Ministers van Economische Zaken, van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid an Culluur 
en wordt ingediend bij Onze Minister van Volkshulsveating, Rulmtelifke 
Ordening en Milieubeheer, onder getijktijdige toezending van een afschrift 
aan Onze Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zakan en 
Werkgelegenheid, van Welzijn, Volksgezondheid en CuLjur en van 
Verkeer en Waterstaat. 



2. De aanvraag om een vergunning alt in hul uurilu Hil bedoeld dlønt 
de volgende gegevens le bavatten: 

a. naam en aares van da aanvrager; 
b. de toon handeling, waarop de aanvraau iHMtafcklnu heefl; 
c. een opgave en verklaring als tpdoeld m arukul 3, Iwoede lid, onder 

c; 
d. de hoeveelheid. da chemische en fysische toeiland, de vorm. hat 

gehalte en de verrijkingsgraad van de splijtstoffen; 
e. het land van herkomst van de splijtstoffen; 
f. de vermoedetijke datum, waarop de splijtstoHen binnen Nederlands 

grandgebied zullen worden gebracht. of de duur, waarvoor vergunning 
vuordt gevraagd; 

g. het eerste kantoor. waariangs de splijtstoffen binnen Nederlands 
grondgebied zullen worden gebracht. 

3. Indien een Onzer in het eerste lid genoemde Ministers van oordeel 
is, dat een aanvraag onvoldoende gegevens bevat om haar te kunnen 
beoordelen. kan hij verlangen, dat binnen een door hoin te stellen termlin 
de daartoe nodige verdere gegevens worden verstreki. 

Artikel 25 

1. Aan een vergunning voor het binnen Nederlands grondgebied 
brengen van splijtstoffen kunnen met het oog op de boscherming van 
mensen, dieren, planten en goederen de volgende vourschriften worden 
verbonden: 

a. het voorschrift, dat de splijtstoffen uitsluitend Ulmion Nederlands 
grondgebied mogen worden gebracht, indion zij bostomd zijn voor eon 
persoon, die krachtens de Nodorlandse, Bolgische ol I uxomburgae wul 
bevoegd is die stoffen voorhanden te hebbun, ol vum uui| |>ersotin In uoii 
ander land dan Nederland, Bolgié ol Luxemburg. 

b. het voorschrift, dat de splijtstoffen uitsluitend UIMIIUM Nedorlanils 
grondgebied mogen worden gebracht over de grant immun Neilurlnml un 
Delgié, dan wel langs een eerste kantoor, dat in het VINK*i:liril| la vunnulil, 

c. het voorschrift, dat de vergunning ol een gewaaniturkt afsclirllt 
daarvan bij het eerste kantoor desverlangd aan een o;t grund van artikel 
58, eerste lid, van de wet aangewezen ambienaar ter liuu^e mæt 
worden gegeven. 

2. Aan een vergunning voor het binnen Nodurlantfs grondgebied doør» 
brengen van splijtstoffen kunnen de volgende vouraultriltarj wordon 
verbonden: 

a. het voorschrift, dat de houder van de vergunning uitsluitend splijt
stoffen binnen Nederlands grondgebied mag doen brengen, indien zlj 
bestemd zijn voor een persoon, die krachtens de Nodorlandse, Belgische 
of Luxemburgse wet bevoegd is die stoffen voorhanduit te hebben, of 
voor een persoon in een ander land dan Nederland, Bolgié of Luxemburg; 

b. het voorschrift, c it de houder van de vergunning de splijtstoffen 
uitsluitend binnen Nederlands grondgebied mag doen brengen over de 
giens tussen Nederland en Belgié, dan wel langs een eerste kantoor, dat 
in het voorschrift is vermeld; 

c. het voorschrift, dat de houder van de vergunning de vergunning ol 
een gewaarmerkt afschrifl daarvan ter beschikking mæt stellen aan 
degene, die de splijtstoffen binnen Nederlands grondgebied brengt; 

d. het voorschrift, dat de houder van de vergunning or voor dient zorg 
te dragen, dat aan de voor hel betrokken vervoer gultlunde voorschriflon 
met betrekking tot de verpakking en de daarop aan lu lirongen opsohriftun 
en gevaarsetiketten wordt voldaan. 

3. Aan een vergunning voor het binnen Nederlands grondgebied 
brengen en doen brengen dan wel voor hel buiten Neilurlunds grondgebied 
brengen en doen brengen van splijtstoffen als bedoeld In artikel 2, derde 
lid, worden voorschriften verbonden als bedoeld in bijloge I bij het 
Verdrag inzake fysieke beveilfging van karnmateriaal (Tru. 1981,7). 



Artikel 26 

1. Het binnen Nederlands grondgebied brengen, ånders dan ter 
voldoening aan een tot vervoer strekkende overaunkomst, en doan 
brengen van splijtstoffen of ertsen mag, indien daarvoor ingevolge dit 
besluit het in artikel 15, onder a. van de wet vervatte verbod niel geldt. 
uitsluitend geschieden, indien die stoffen bestemd zijn voor een persoon, 
die krachtens da Nederlandsa, Belgische of Luxemburgse wet bevoegd is 
die stoffen voorhanden te hebben, of voor een porsoon in een ender lund 
dan Nederland, Bslgié of Luxemburg. 

2. Het binnen Nederlands grondgebied brengon en doen brengen van 
splijtstoffen ånders dan over de grans tusson Moderland en Belgin mug, 
indien daarvoor ingevolge artikel 23,;- tedu li<l, (Mider b of c, fiol lo 
artikel 15, onder a, van de vuet vurvaite *eibu<J nliil goldt, tiitaliiitiiiiil 
geschieden langs de eerste kantoren, welke diiut On«* Miulalum vim 
Volkshuisvesting, Ruirnielijke Ordening «n MihuulHilioor, vnrt Hmthilti 
Zakeir. en Werkgelegetilioid en van Wolzi|n, Votknuii/undliulil un Ciilluur, 
in overeenstemming met Onze Mmi»t«r van Fimmoldn, zljn uunt|uwu/un 

3. Degene, die splijtstoffoo binnen NederUm!* rjrundgulifud IH ungt lur 
voldoening aan aen tot vervoer sirekkondo pvoruonkomst, diunt, Indlun 
voor het binnen Nederlands grondgebied fJoeti brongen van diu t|iM|Utiilf en 
een vergunning als bedoeld in artikel 15 van do wot Is verelst, ur vunr 
zorg te dragen, dat de vergunning of een gowiiun neriet alsclirlli duurvun 
bi/ het eerste kantoor desverlangd aun iton op grund van artikel 60, oursio 
lid, van de wet aangawezen ambtenaar tur inzage wordt guguvun. 

4. Degene, die in een geval, waarin ingevolgu dit besluit hot in artikel 
15, onder a, van de wet vervatte verbod niet gotdt, splijtstoffen of urtsen 
binnen Nederlands grondgebied doet brengen, is verplicht er voor zurg le 
dragen, dat aan de voor het betrokken vervoer goldende voorsclirihen 
met betrekking tot de verpakking en de daarop aan te brengon opschrifcen 
en gevaarsetiketten wordt voldaan 

5. Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid e van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur kunnen van da voorgaande i ^ j n ontheffing 
verlenen. Een zodanige ontheffing kan onder boperkingen worden 
verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

f 2. Radioactieve stoffan 

Artikel 27 

1. Net in artikel 29, eerste lid, van de wei vervatte verbod zonrior 
verpjnning van Onze Ministers van Volkshuisvusllng, Ruimtelijke Orduning 
w. Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgulogonheid en von Wolzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur radioactieve stoflun binnen Nederlands 
grondgebied te brengen of te doen brengen goldt voor het binnen 
Nederlands grondgebied brengen, andars dan lur voldoening aun oen tot 
vervoer strekkende ovoruenkomst, un douii lirungun van radlnaotluvu 
stoffen in de gevallen, waarin hul In arliko! U vim liul Radiouclluvb slul 
lenbesluit Kernenergiowat (Stb. 1909,404) budoulde verbod van 
toepassing is, met dien verstando, dut ile uliiuiidorlng, budould In urllkol 
8 van dat besluit, nial geldt. 

2. Het in het eerste lid bedoeld« verbod gultll itlet voor hel hlitnuii 
Nederlands grondgebied brengen ol doen uiungun van: 

a. radioBctieve stoffen, die kracfituus eu« dnor de nationale wot van 
Belgié of Luxemburg vereiste vergunning m uuii dozer landen *l|«i 
voorhanden gehouden of zijn of mogon woidmi Ingevoerd dun wul ilunr 
een dezer tanden zijn of mogen worden dnorguvoerd, mils da aan 
zodanige vergunning verbonden voorschrdtun uf voorwearden In uuhl 
worden genomen; 
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b. radioactieve stoffen. niet beslemd voor B«lgié of Luxemburg, die 
fisiA t M M d o o r Nederland worden doorgevoerd, miu de stoffen op Nederlands 

7 0 4 9 0 9 . 1 0 0 4 grondgebied niet uit het vervoermiddel worden geladen. 
987 uitdraai 

Artikel 28 

1. De aanvraag om een vergunning voor net binnen Nederlands 
grondgebied brengen of doen brengen ven radioactieve stoffen geschiedt 
schriftelijk. Zij wordt gericht tot Onze Ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zoken en Werkgele-
genheio t n van Welzijn, Volksgeiondheid en Cultuur en wordt ingodieud 
bij Onze Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer. 

2. De aanvraag om een vergunning als in hot eursla lid bedoeld ditiul 
de volgende gegevens te bevatten: 

a. de gegevens. bedoeld in artikel 24, tweed« lul, nmlor a. )i en u ti, 
met dien verstande. dat in plaats van «splijUto<iuii* lulkmis won II 
gelezen: (radioactieve stoffen«; 

b. sen opgave en verklaring als bedoeld in ethkol :l, Iwoodu Hil, utiditr 
c, met dien verstande, dat in plaats van ttiilijtsiofluiti, lulkons wuult 
gelezen: cradioactieve stoffeni; 

c. de hoeveelheid radioactieve stoffen, waarop du aanvraag butfukklny 
heeft, zo mogelijk onder vermelding van symbool, mussagetai en unurglu-
toestand van de betrokken nucliden, van de m<j«muilu uctiviteit van du 
stoffen en van de chemische en fysische tousluiul un de vorm, wourln 
deze zich bevinden. 

3. Indien een Onzer in het eerste lid genoemde Ministers van oordcol 
is. dat een aanvraag onvoldoende gegevens bevat om hoar te kunoun 
beoordelen, kan hij verlangen, dat binnen een door hent te stellen termi|n 
de daartoe nodige verdere gegevens worden verstrekt. 

Artikel 29 

1. Aan een vergunning voor het binnen Nederlands grondgebied 
brengen of doen brengen van radioactieve stoffen kan met het oog op de 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen het voorschrift 
worden verbonden, dat de houder van de vergunning deze stoffen slechts 
binnen Nederlands grondgebied mag brengen of doen brengen over de 
grens tussen Nederland en Belgié, dan wel langs een eerste kantoor, dal 
in het voorschrift is vermeld. 

2. Het binnen Nederlands grondgebied brengen un doen brenoen von 
radioactieve stoffen ånders dan over de grens tussen Nederland en Bulylé 
mag, indien daarvoor ingevolge artikel 27, tweede lid, het in artikel 29 
van de wet vervatte verbod niet geldt, uilsluitend goschleden langs de 
eerste kantoren, welke door Onze Ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zoken en Werkgele-
genhetd en van Welzijn, Volksgeiondheid en Cultuur, In overeenstemmlng 
met Onze minister van Financién, zijn aangewezon. 

Artikel 30 

1. Indien voor het binnen Nederlands grondgobioil hrengen ol ilnon 
brengen van radioactieve stoffen een vergiiuuiitu «U liutloeld in nrllkul 2U 
van de wet is vereist, dient degene, die lioduuldu skillun binnen Nudurlumls 
grondgebied brengt, er voor zorg te dragen, dal d« vergunning of eon 
gewaarmerkt afschrift daarvan bij hel eumlu kaiiinur ilusverlangd oun een 
op grond van artikel 58, eerste lid, van du wut ueimuwu'en ambtenaur tur 
inzage wordt gegeven. 

2. Indien voor het binnen Nederlands grondgebied doen brengun van 
radioactieve stoffen een vergunning als bedoeld in artikel 29 ven de wut 
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is vereist, dient da houder van een zodanig« wruuiining un dugune. die 
bedoelde stoffen binnen Nederlands grondgobiod brengt, de varumiiiirty 
of een gewaarmerkt af schrift daarvan ler beschikking te stellen. 

Artikel 31 

1. Het binnen Nederlands grondgebied brengen, ånders -i»n ter 
voldoening aan een tot vervoer strekkende overeenkomst, an doen 
brengen van radioactieve stoffen mag uitsluitend geschieden. indien die 
stoffen bestemd zijn voor een persoon, die krachtenii da Nederlandse, 
Belgische of Luxemburgse wet bevoegd is die stoffen voorhandan te 
hebben, of voor een persoon in een ander land dan Nederland, Belgié of 
Luxemburg. 

2. Degene, die radioactieve stoffen 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 opsctmften en gevaarsetiketten wordl 
voldaan. 

Artikel 32 

Ten aanzien van de artikelen 29, tweede lid. 30 on 31 is artikel 26. 
vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK IV. kNRICHTINGEN, WAARIN 8PUJT8TOFFEN 
WORDEM OPGESUGEN IN VERBANO MfcT MET VEIWOEH 

Artikel 33 , 

Het in artikel 15, onder b, van de wet vorvatlu vorbod goldt niot Ion 
aanzien van een inrichting, waarin splijtstoffon ulisluitend wordun 
opgeslagen in verband met het vervoer daarvan. 

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 34 

1. Dit besluit kan worden aangehaaid ats: Batluft vervoer splijtsloffen, 
ertsen en radioactieve stoffen. 

2. Het treedt in working op een door Ons te bepalen tijdstlp. 


