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Besluit van 4 juni 1987 tot wijziging van het 
Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en 
radioactieve stoffen 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods. Kor.ingin der Nederlanden. Prinses van 
Oranje-Nassau. enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 19 
januari 1987. nr. 686 /1746 W.J.A. /W. gedaan mede namens Onze 
Minister van Volkshuisvesting. RuimteKjke Ordening en Milieubeheer en 
van Verkeer en WatefStaat. <*o Staatssecretaris van Welzijn. Volksgezond-
heid en Cultuur: 

Gelet op de attikeler. 16. 19. eerste lid. 2 1 . 2 6 . 2 9 . 3 0 . tweed- lid. 3 1 . 
32 en 35 van de Ker-.energiewet (Stb. 1963. 82). 

De Raad van Sta'.egehoord (advies van 6 maart 1987. nr. / 10.87.0040); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Eco .or .ische Zaken 

van 27 mei 1 9 P / . nr. 6 8 7 / 4 7 0 W.J.A. /W, uitgebrar'.t r ede namens 
Onze voornoemde Ministers en de voornoemde P.aa'..secretarissen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ART! KEL I 

Het Besluit v c ^er spfijtst'-.''jn. ertsen en radioactieve toffen (Stb. 
1969, 405 ' * <vordt gewijzrr.' als volgt: 

Artikel 1. eerste lid, wordt vervangen door: 
1 . In dit besluit en de daarop berustende bepalirtgen wordt verstaan 

onder: 
wet de Kernenergiewet (Stb. 1963. 82) : 
VSG: het Reglement betreffende het vervoer over de spoorweg van 

gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1982. 19); 
VLG. het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke 

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

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

inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961. 31). 
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B 

Artikel 2 wordl vervangen door: 
Art ikel 2. t . Hel in artikel f S. onder a. van de wet vervatte verbod 

geldt niet voor het vervoeren en voor tiet voorhanden hebben bij opslag in 
verband met het vervoer: ' «. 

a. van stoffen at$ 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. 

tenrij deze stoflen tevens vallen onder blad 11 vift 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 van klasse 7 van het VSG, indien 
het model van het collo voldoet aan de eisen met belrekking tot type 8 
(M) zonder voortdurende druknivellering, gesteld in de randnummers 
1600-1604 van het VSG. en de activiteit van de stoffen niet meer 
bedraagt dan 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 stoflen als bedoeld in blad 11 van klasse 7 van het VSC. welke 
zich bevinden in een collo van nucleaire vettigheidsktasse I of II als 
bedoeld in randnummer 1611 van hel 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 hel 
vervoeren of voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer 
geschiedt in een collo als bedoeld in randnummer 1675 van het VSG. 
met betrekking waartoe Onze Ministers van Votfcshuisvesting. Ruimlelijke 
Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cuttuur, in overeenstemming met Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat in het overeenkomstig dat randnummer 
afgegeven certificaat van goedkeuring of erkenning van het model van 
het collo zufks hebben bepaafd. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing. voor zover het 
betrefl: 

a. onbestraald plutonium in hoeveelheden van meer dan 1S gram. 
tenzij hst meer dan 30% plutonium-238 bevat; 

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

c. onbestraald uranium-2 J5, verrijkt tot 10% uranium-235. maar tot 
minder dan 20%. in hoeveelheden van meer dan 1 kilogram; 

d. onbestraald uranium 235. verrijkt tot boven het natuurlijk gehalte, 
maar tot minder dan 10% uranium-235, in hoeveethedan van meer dan 
10 kilogram; 

e. onbestraald uranium 233 in hoeveelheden van meer <1an 15 gram; 
f bestraaltfe splijtstoffen. 

C 

In artikel 3 worden de volgende wijzigirvgen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt de tweede volzm vervangen door: Zij is 

gericht tot Onze Ministers van Economische Zaken. van Volkshuisvesting. 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgele
genheid en van Welzijn. Volk^ezondheid en Cultuur, en wordt ingediend 
bij Onze Minister van Vftti'shuisvestinQ, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer. onder gelijktijdi^e toezending van een af schrift aan Onze Ministers 
van Economische Zainen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 
Welzijn. Volksgeznndheid en Cuftuur en van Verkeer en Waterstaat. 

2. Het tweede lid, onder h, wordt vervangen door: 
h. in gevaften als bedoeld in de bladen 10 en 11 van klasse 7 vart hel 

VSG: 
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1". een afschrifi van certificate« van goedkeuring of erkenning van hel 
model van de te vervoeren colli als bedoeid in de randnummers 1673 (3) 
en 1674 (S) van hel VSG, afgegeven door Onze Ministers van Volkshuis-
vesting, Rutmtelijke Ordenmg en Milieubeheer. van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Welz'jn. Vplksgezondheid en Cuttuur. in over-
eenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. dan wel 
door de bevoegde autoriteit van een ander, met loepassing van het vierde 
(id aangewezen land, 

2°. de gegevens. bedoeid in randnummer 1675 (?) (c) van h«st VSG;. 

3. Het tweede lid. onder i. wordt vervangen door: 
i. in het geval, bedoeid onder 12 van klasse 7 van net VSG: de gegevens. 

bedoeid in randnummer 1676 (2) van het VSG:. 

4. In het tweede lid wordt, onder wijziging van de aanduiding van de 
onderdeien j en k in k an I. een nieuw onderdeel i. ingevoegd. luidende: 

j. in gevallen, waarrn een mel toepassing van het vierde lid aangewezen 
land als eerste bij de verzending is helrokken: de door de bevoegde 
autoriteit van dat land afgegeven certificaten van goedkeuring van 
verzending. bedoeid in de randnummers 167S (3) en 1676 (3) van het 
VSG. 

5. Na het derde lid wordt een vierde lid ingevoegd, lindende: 
4. Een aanwijzing van landen als bedoeid in net tweede lid. orvdc h en 

j. geschiedt bij een in de Nederlands« Staalscourant bekend te maken 
beschikking van Onze Ministers van Economische Zaken. van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke-Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genomen 
in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer 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 aanbeveKngen. 

Na artikel 4 wordt een artikel 4a ingevoegd. luidende: 
Artikel 4a. Aan een vergurtning voor het vervoeren en het voorhanden 

hebben bij opslag in verbend mel hel vervoer van spliftstoffen als bedoeid 
in artikel 2. derde lid. worden voorschriften verbonden als bedoeid in 
bijiage I bij het Verdrag inzake fysiefce beveiliging van kernmateriaal (Trb. 
1981,7) 

E 

Artikel 5 wordt vervangen door: 
Artikel 5. t. Het in artikel 29. eerste Ud. van de wet vervatte ver bod 

zonder vergunning van Onze Ministers van Volkshuisvesling, Ruimf elijke 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn. Volksgezondhetd en Culluur, radioactieve stoffen te vervoeren of 
voorhanden fe hebben geldt voor het vervoeren en het voorhanden 
hebben bij opslag in verband met net vervoer van sloffen als bedoeid in 
blad 10 van klasse 7 van het VSG, tenzij het model van het coflo voldoel 
aan de eisen met betrekking tot type 8 (M) zonder voortdurende drukni
vellering, gesteld in de randnummers 1600-1604 vn het VSG. en 

a. de activiieit van de radioactieve stoffen niet meer bedraagt éan 
aangegeven in blad 10, onder 7(d). van Masse 7 van hel VSG, dan wef 

b. zulks in een door Onze Ministers van Volkshuisvesling. ftuimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn. Volksgezondheid en Culluur, in ovoreonstomnting met Onze 
Mmisier van Verkeer en Waterstaat, afgegeven coriificaat van goedkeuring 
of erkenmng van het model van hel te vervoeren colto is bepaakJ. 
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2. Hel in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor sloffen 
als bedoeld in blad 12 van klasse 7 van het VSG. 

F 

Artikel 6 wordt gewijzigd als votgt: 
1 !n het eerste lid wordt de tweede ̂ ra{zin vervangen door: Zi| is 

gericht tot Onze Ministers van Volkshuisvesting. Huimteliike Ordening en 
Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn. 
Votksgezondhetd en Cultuur en wordt ingediend bij Onze Minisier van 
Volkshuisvesting, Ruimieiijke Ordening en M&eubeheer, onder gebjktijdige 
toezending van een afschnfe aan Onze Ministers van Sociate Zaken en 
Werkgelegenheid. van Wetzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van 
Verkeer en Waterstaat. 

2. Het tweede Ud wordt vervangen doc r : 
2. Oe aanvraag om een vergunning ats in het t »rste lid bedoeld dient 

de volgende gegevens te bevatten: 
a. de gegevens. bedoeld in artikel 3. tweede lid. onder a g en I. met 

dien verstande, dal telttens in plaats van «søli|lsiotten* wordt gelezen: 
radioactieve stoffen; 

b. in een geval ais bedoeld in artikel 5, eerste Ud: 
1 " . een afschrift van certificaten van goedkeuring of erkenning van het 

model van de te vervoeren codi als bedoeld in randnummer 1673 (3) van 
het VSG, afgegeven door Onze Ministers van Volkshuisvesting. Ruimte!i|ke 
Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeertstemming met Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat, dan wel door de bevoegde autoriteit 
van een ander. met overeenkomstige toepassing van artikel 3. vierde dd, 
aangewezen land. 

2". de gegevens, bedoeld in randnummer 1675 (2) (c) van tiet VSG: 
c. in een geval als bedoeld in artikel S. tweede lid: de gegevens. bedoeld 

in randnunmers 1676 (2) van hel VSG; 
d. in gevallen, waarin een met overeenkomstige toepassing van artikel 

3 , vierde lid, aangewezen land ais eerste bij de verzending is betrokken: 
de door de bevoegde aptoriteiten van dat land afgegeven certificaten van 
goedkeuring van de verzending, bedoeld in de randnummers 1675 (3) en 
1676 (3) van het VSG. 

G 

In artikel 8. derde tid. wordt <Onze Minister van Sociaie Zaken en 
Volksgezondheid kan* vervangtf- door: Onze Ministers van Volkshuisves
ting. Ruimtc Itjke Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid <m van Wek<m. Volksgezondheid en Cultuur kunnen. 

H 

Artikel 14 wordt vervangen door: 
Art ikel 14. 1. Ten aanzien van het vervoeren van splijtstoffen of 

erisen naar en van zee of over zee zijn de artikelen 7 ro 8 van overeen
komstige toepassing met dier; verstande dat: 

a. telkens in plaats van «VSG» wordt gelezen: de International Maiitime 
Cancerous Goods Code (Trb. 1 9 6 1 . 84) . dan wel het bepaalde bij of 
krachtens het Schepenbesluit 1965 (Stb 367) , 

b. voor de toepajsing van de International Maritime Oangerou* Good« 
Code voor Nederland als bevoegde autoriteit wordt aangemerkt Onze 
Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
beslissende in overeensiemming met Or.ze Minisier van Verkeer en 
Waterstaat; 
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c. in plaats van een ingevolge de International Maritim« Dangerous 
Goods Code voor het model van verpafckingen voreiste goedkeuring door 
de bevoegde autoriteiten van een of meer daarbq aangewezen landen is 
w£rc:r! een 7odamqe goedkeuring. welke is verleend: 

1 '. hetzi| door Onze Mmistef \*n Votttshuisvesting. Rinmielijke 
Ordening en Milieubeheer, in overeénstemming met Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat. 

2 * . hetzij door de bevoegde autoriteit van een ånder land. dat met 
overeenkomstige toepassing van artikel 3. vierde lid. is aangewezen en 
dat bij het vervoer betrokken is of waar het model is ontworpen: 

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 13 mat een schip onder Ned<%iandse 
vlag het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van de Zf.idrng door 
de voor Nederland bevoegde autoriteit niet geidt: 

e. voor vervoer als bedoeld in artikel 13 met een schip jnder vreemde 
vlag het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring VJO de tending en 
van hel model van de verpakking door de voor Nede. tand bevoegde 
autoi iteit niet geldt. 

2. Ten aanzien van het vervrreren van sptiits\»ffen of ertsen over de 
binnenwateren. ånders dan vac en naar tee en het voorhanden hobben 
van genoemde stoffen bij opslag in ver bar J met zodanig vervoer zijn de 
artikelen 7 en 8 van overeenkomstige tc«oassing. met di*« »-rrz:-,.J«, «i*t 
telkens in ptaats van «VSG> wordt gelezen: Vbti. 

I 

In artikel 15 wordt »Orne Minister van Sociale Zaken en VoJksgazond-
heid« vervangen door: Orne Ministers van Volkshuisvesling. Ruimtefijke 
Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welztin, Volksgezondhetd en Cultuur. 

J 

Artikel 16 wordt vervangen door: 
Ar t ike l 16% 1. Ten »anzien van het vervoeren van radioactieve stolfan 

naar en van zee of ovsr zee ?*ijn de artikelen 9 en 10 van overeenkomstige 
toepassing mel dien verstande dat: 

a. in artikel 10, eerste lid, in plaats van «VSGt> worrtt gelezen: de 
International Maritime Dangerous Goods Code. dan wet hat bepaalde bij 
of krachtens het Schepenbesluit 1965 (Slb 367): 

b. voor de toepassing van de International Maritime Dangerous Goods 
Code voor Nederland als bevoegde autoriteit wordt aangemerkt Onze 
Minister van Volkshuisves*<ng. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
beslissende in overeénstemming met Onze Minister van Verkeer r.n 
Waterstaat: 

c. in plaats van een ingevolge de International Maritime Dangerous 
Goods Code voor hel model van verpakkingen vareiste goedkeuring door 
de bevoegde autoriteiten van een of meer daarbij aangewezen (anden is 
vereisl een zodanige goedkeuring. welke* is vedeend: 

I", hetzij door Onze Minister van Volkshuisvesling, ftuimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. in overeénstemming mel Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat, 

2° . hetzij door de bevoegde autoriteit van een ander land, dal mel 
overeenkomstige toepassing van artikel 3, vierde lid, is aangewezen en 
dat bij I' ••? vervoer betrokken is of waar het model is ontworpen; 

d. voor vervoer als bedoeld in artikel 1S mat een schip onder Nedertandse 
vlag het bepaalde mel betrekking tot de goedkeuring van de zertdmg door 
de voor Nederland bevoegde autoriteit niet geldt, 

e. voot vetvoer als bedoeld in artikel I S met eon schip onder vreemde 
vlag het bepaalde mel betrekking lot de goedkeuring van de tending en 
van hel model van de verpakking door de voor Noderland bevoegde 
autoritet1, i'iei geldt 



2. Ten aanzten van het vervoeren van radioactieve stoffen over de 
binnenwateren. ånders dan van en naar zee. en hei voorhanden hebben 
van genoemde sloffen bij opslag in verband met zod«nig vervoer zijn de 
artikelen 9 en 10 van overeenkomsiige toepassing met dien verstartde dat 
in artrkel 10. eerste lid. in pfaats van «VSG» wordt gelezen: VBG. 

Artikel 16. tweede lid. word! vervangen door: 
2. Tot de in het eerste lid bedoelde voorschriften kunnen behofen: 
a. het voor&ctvift dat bijlage 18 (annex 18) van het op 7 december 

1944 te Chicago tot stand gekomen verdrag intake de internationale 
burgerlijke luchtvaart (Stb. 1947. H 165) en de daarbii behorende 
technische voorschriften (Technical Instructions for the safe transport of 
dangerous goods by air), in acht dienen te worden genomen. met dien 
verstande dat vooc de toepassing van die ragels voor Nederland als 
bevoegde autorileit wordi aangemerlcl Onze Minister van Volkshuisvesting. 
Ruimteiifke Ordening en Milieubeheer. beslissende in overeenstemming 
m»t Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; 

b. voorschriben als bedoeld in artikel 7. twveede lid. onder d en e. 

L 

Artikel 19 wordt vervangen door: 
Ar t ike l 19. 1 . 6«i het ver væren van splijtstoffen of ertsen in een 

luchivaartuig en bij het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij 
opslag in verband met zodanig vervoer dienen. indion daarvoor ingevolge 
dit besluit het in artikel 15, onder a. van de wet vervatte verbod met 
gddt. bijlage 18 (annex 18) van het op 7 december 1944 te Chicago tot 
stand gekomen verdrag inzake de internationale burgerlijke luchlvaan 
(Stb. 1947, H 165) en de daarbij behorende technische voorscbrifien 
(Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air) 
in acht te worden genomen. met dien verstande dat: 

a. voor de toepassing van die regels voor Nederland als bevoegde 
autoriteit wordt aangemerkt Onze Minister van Volkshuisvasting. Ruimte-
lijke Ordening en,Milieubeheer, beslissende in overeenstemming met 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; 

b. voor het vervoer als bedoef 3 in artikel 17 in een Nederlands luchi
vaartuig het bepaalde met betrefcking tot de goedfcmirtng van een rending 
door de voor Nederland bevoegde autoriteit niet gekft; 

c. voor vervoer als bedoeld in artikel 17 in een niet-Nedertands 
luchivaartuig het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van eet 
zending of van het model van de verpakking door de voor Nederland 
bevoegde autoriteit niet geldt. 

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

M 

In artikel 20 wordt «0nze Minister van Sociale Zaken en Vofksgezond-
heid* vervangen door: Onze Ministers van Volkshutsvesling, Ruimlettjke 
Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Welzijn, Volk&gezondheid en Cultuur. 

N 

Artikel 22 wordJ vervangen door: 
Ar t ike l 22 . 1. 8ij hel vervoeren van vadtuactieve stoffen in een 

luchivaartuig en bij hei vonrhatuten hebben van genoernde stoffen t>>\ 
opslag in verband met zodan-g vervoer dienen bijlage 18 (annex 18) van 
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het op 7 december 1944 te Chicago tol stand gckomen verdrag intake de 
burgerlijke tuchlvaart (Stb. 1947, H 165) en do daarbij behorende 
technische voorschrihen (Technical Instructions fur the sale transport of 
dangerous goods by air) in acht te worden gunomcn. met dien versiande 
dat ' . 

a. voor de toepassing van die regels voor Nederland als bevoegde 
auloriieit word! aangemerkt Onze Minister van Volkshuisvesting. Ruimte-
tijke Ordening en Milieubeheer, beslissende in overeenstemming met 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; 

b. voor vervoer als bedoeld in artikel 20 in een Nederlands luchtvaa:tuig 
het bepaalde met betrekfcing tot de goedkeuring van een zending door de 
voor Nederland bevoegde autonteit niet geldt; 

c. voor vervoer als bedoeld in artikel 20 ir. sen niet Nederlands 
luchtvaartuig het bepaalde met betrekking tot de goedkeuring van een 
zending of van het model van de verpalcking door de voor Nederland 
bevoegde autoriteit niet geldt. 

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

0 

In artikel 23 wcrden de volgende wijzigingen aangebracM: 

1. Het eerste lid wordt vervangen door: 
1. Het in artikel 15, onder a. van de we* vervatte verbod geldt niet voor 

het ter voldoening aan een tot vervoer strekkende overeenkomst: 
a. het buiten Nederlands grondgebtad brengen en doen brengen van 

splijtstoffen en ertsen en 
b. het binnen Nederlands grondgebied brengen van splijtstoffen en 

ertsen. 

2. Aan dit artikel wordt een derde lid toegevoegd. luidende: 
3. Het eerste lid. onder a. en het tweed« lid. onder b en c. zijn niet van 

toepassing ten aanzien van splijtstoffen als bedoeld in artikel 2. derde lid. 

P 

In artikel 24 . eerste lid. wordt de tweede volzin vervangen door: Zij is 
ger.oht tot Ooze Ministers van tconorrusche Zaken. van Volkshuisvesting, 
Ruimteltjke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en van Weli i jn, Volksgezondheid en Cultuur en wordt ingediend 
bij Onze Minister van Volkshuisvesting. ftuimlelijke Ordening en Miiieube-
heer, onder gelijkiijdige toezending van een afschrift aan O.nze Ministers 
van Economische Zaken. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. wan 
Welzi|n, Volksgezcndheid en Cultuur en van Verkeer en Waierstaat. 

Q 

Aan artikel 25 wordt een derde lid toegevoegd. luidende: 
3. Aan een vergunning voor het binnen Nederlands grondgebied 

bcengen en doen brengen dan wel voor het buiten Nederlands grondgebied 
brengen en doen brengen van spltjf stoften »Is bedoetd in »riikel 2. derde 
lid. worden voor sehnften ver bonden als bedoeld in bijlage I bi| het 
Verdrag intake fysieke beveiliging van kernmaleriaal (IVb. 1981. 7) 

R 

In artikel 2 6 worden de volgende wijrigingen *angebracht 

1 In hef tweede lid word! «Onze Minister van Sociale Zafcen en 
Volksgezondheid« vervangen door: Onze Ministers ¥*n Volkshuisvesting, 



Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgele 
genheid en van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur. 

2. Ir. net vijfde lid wordt cOnze Minister van Sociale Zaken en Volksge
zondheid kan » vervangen door: Onze Ministers van Volkshuisve*»'-£, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgele-
geitheiU en van Welzijn. Volksge^ogdlteid en Cultuur kunnen. 

S 

In artikel 27. eerste lid. wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid* vervangen door: Onze Ministers van Volkshuisvesiing, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgele-
gsnheid en van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur. 

T 

In artikel 28 worden de volgende wijziginge.i aangebracht: 

1. In hel eerste lid wordt de tweed* volzin vervangen door: Zij wordt 
gericht tot Onze Ministers van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn. 
Volksgezondheid en Cultuur en wordt ingediend bij Onze Minister van 
Volkshuisvesting. Rrømtelijke Ordening en Milieubeheer. 

2. tn hel derde lid wordt «Onze Minister van S ciale Zaken en Volksge
zondheid* vervangen door: een Onzcr in twt eerste lid genoemde 
Ministers. 

U 

tn artikel 29 . tweede lid, wordt cOnze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid« vervangen door: Onze Ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. van Sociale Zaken en Werkgele
genheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

A R T I K E L II 

Het Vrijstelfingsbesluit Landsverdediging Kernenergiewet (Stb. 19b9, 
4 7 6 ) ' wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 2. tweede lid. wordt de zinsnede ide artikelen 19. eerste en 
tweede lid. er 26. eerste en derde lid. van het Beslut! vervoer spUjtstoffen, 
ertsen en radioactieve sloffen (Stb. 1969, 40S}i vervangen door: de 
artikelen 19. eerste lid. en 26 . eerste en derdo lid. van het Besluit vervoer 
spltjt stoffen. ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969. 40S). 

ARTIKEL fi l 

Oe teksl van het Besluit vervoer splijtstoHen. erisft/> en tadioaclieve 
stoffen wordt door Onze Minister van Justilie in het Staatsblad geplaatst. 

ARTIKEL IV 

Oit besluit treed« in working met ingang van de eerste fcalendermaand 
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 
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' lMIM<Hi|fc {JCwqftV«! 1*4 K<HHil4t«jt b t M u i l 

van 12 |ul< 1983. Sib 404 
* L»*u:«1»»li v ) e " " l * l 9 d bi | Konmhbffc beiltttf 
van 16 december tMtf. Stb ?29_ 

Hel a d « e i van de R«ad van State «vordt n « l 
openbaar gemaafct ofi 91 ond v«t hel 
bepaalae m artikel 25a. derde lid, onder b. 
van de We« op de flaad van Slat* 

Lasten en i>*velen dat dit besluit mel de daarbij behorende nota van 
toelichling in dj t Staalsblad *ai worden geplaalst en dal daarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

's-Gravenhage. 4 juni 1987 

Oe Minister van Economische Zaken. 
R W . de Korte 

Beatrix 

Oe Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijfce Ordenina. en Milieubeheer, 
E. H T M . Nijpeis 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 

Oe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
L de Graaf 

Oe Staatssecretaris van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur, 
O. J . D. Dees 

Uitgegeven de drieéntwintigstø jufi 1987 

De Minister van Justitie a i . 
C. P. van Difk 
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NOTA V A N T O C U C H T I N G 

Zoals is vermeld in de nota van toelichting bij het Besluit vervoer 
splijtstoffen. ertsen en radioactieve stoften (Stb. 1959. 405). speelt het 
gren&overschrijdende vervoer een overwegende rol bij het vervct-ren van 
splijtsloften. ertsen en radioactieve «tqff en. De nationale regeling 
betreffende het vervoer van <tcz^ staffen respectievelijk per spoor, over 
de weg. de binnenwateren en door de lucht. was dan ook gebaseerd op 
het Intemationaal Reglement betreffende het vervoer van gevaariijke 
staffen over de spoorweg (RIO), het Europese verdrag betreffende het 
internationale vervoer van goederen over de weg (ADR), het (Accord 
Européen relatif au transport des marchandtses dangereuses par voie de 
navigation intérteure ((AON)* en de «IATA-regu!ations relating to the 
carriage of restricted articles by air* zoals deze luidden tan tijde van de 
totstandkoming van het besluit. 

Oe voorschriften van bovengenoemde internationale regelingen ziin 
sinds de inwerkingtreding van het onderhavige besluit ingrijpend gewijzigd. 
tetwij. ook uitbreiding ervan pfaatsvond. Za zijn ten aanzien van het 
zee vervoer door de IMO (International Maritime Organization) aanbeve-
hnrjen opgestetd. Zoals feeds aangekondigd in de toelichting bi| het 
Besluit vervoer splijtstoffen. ertsen en radioactieve stoffen worden deze 
aanbevelingen thans in het besluit opgenomen. Voor het luchtvervoer 
•verden tot nu toe de tATA-regulations van toepassing verklaard. Ooor de 
International Civil Aviation Organization ziin inmiddets regels ter zake van 
het vervoer door de lucht vastgesteld. Door het besluit wordt deze 
regeling op het vervoer door de lucht van toepassing verklaard. In het 
nieuwe Reglement betreffende het intemationaal vervoer van gevaariijke 
stoffen over de spoorweg (Trb. 1975. 3) is niet langer de mogelijkheid 
opgenomen dat voor het vervoer van stoffen een vergunning van één der 
bij het vervoer betrokken tanden voldoende is. Indien voor het vervoer 
een vergunning nodig is. dient deze steeds gegeven te worden door de 
autoritetten van alle bij het vervoer betrokken landen. 

Een vergunning is nodig voor het vervoeren van: 
a. stoffen in een verpakking van het zgn. type 6 (M) met voortdurende 

druknivellering. x 

b. stoffen in verpakking van het type B(M) zonder voortdurende 
druknivellering, indien de activiteit van de inhoud meer oedraagt dan de 
grenswaarden bedoold in randnummer 7 0 0 (2) van hat VSG. 

c. colli van nucleaire veiligheidsklasse II. die vcHdoa.. aan randnummer 
1620. 

d colli van nuclease veiligheidsklasse III. 
In een aantal gevatlen dient de verpakking eveneens aan goedkeuring 
te worden onderworpen. Het reglement betreffende het vervoer over de 
spoorweg van gevaariijke stoffen, VSG. waarin de bedoelde regeling is 
opgenomen. is in working getreden op 1 februari 1982. Oeze regeling is 
niet meer ver vat in een bijlage bij het Algemeen fleylument vervoer {Stb 
1971.404) , doch is thans een zetf standige minisferiéle regeling. gebaseerd 
op het Reglement Gevaariijke Stoffen en het A , ' 9 « m e e n Reglement 
Vervoer. Ook het Europees Verdrag betreffende het intemationaal vervoer 
van gevaariijke goederen over de weg is gewijzigd (Trb. 1976. 97) Het 
hierop gebaseerde VLG is opnieuw vastgestefd. eveneens als ministerréle 
regeling. 

Ingevolge de zojuist g^noemde internationale verdragen bestaat voor 
Nederland de verptichling om de in die verdragen neergelegde voorschriften 
ook te stellen binnen het kader van de Nederlands« wetgeving Aan deze 
verplichling wordt voWaan door voor alle takken van vervoer te verwijzen 
naar het (algemene gedeelle van het) VSG. Ooor deze verwijzing ontsiaan 
voor de verschilfende soorteo en wijzen van vervoer van splijtstoffen, 
ertsen en radioactieve sloffen, de hierna in de tabel 1 opgenomen 
(vergunnings - )plichf en. 
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Tabel 1 

Cwlli 
jfOCtifc«IMH*f VUtVIlt H 

Kvill l lVKWIIHJ WXM.lt '^MlMi .tMI 

vtl-t: w i 4vtHfu«i> 

1 VeipakkiiK) ivoe A Co.-tt . C 

2 Ve>i»hkiog ivpe B l u l Gee« Land VJCI iun li ex n t i fv.ni de ittvdnvil r u alle b i | 
he l w m u c i bcltukkvn twKlcn. tnthcii de activaicil 
win ile mlKMtrt incif budi iU>M d j n de i|itrniw^» -
<icii van ij:HhnHiniM.i 700 121 v jn tiel VSG 

3 Verpakkirfj type 8 ( M l mel voon-
< lut ende d«uknivd|':#iijy 

4 . Vrrpakfcing type B ( M l /onder 

voondurende dfuknivellciino, 

Land VMI tiefhocntl en alle bi| hel 
vcrvoci bt.-lml.kt.-M liimfccn 

L . H U I v.m liin Limit' o l j l t« ln | t u l vc> wit» 

Lami van herkomii en alle bi | hc» 
V O W K T bctrofckoi lymfen, indicn de 
activiieif van de innoud mecr bedi aagt 
dan de cpemwaarden van landnunwner 
700 121 van hel VSG 

Land va« hc>kt»ti»t « i .ilt«.- bij liet w i v u c 
bcirokkrn landuii 

S. Colli van de nuclease vciliy-
hcidik-'^sten: 
kIJMC I 

fclasw l i 

kiaue Hl 

Geen 
Uilsluitend colli vd'jens nr. 1620 van 
Aanluntjset VI van Itri V S G : Land van 
bekomst en alle b i | t i d vervoer 
beuokken landen. 
Land van ncrkormi en alle bij hel 
vervoer bcuokken landen 

Geen 
Geen. ttcbafw imlien voorijcKhrcvcii »n de 
ijOulkeufirai v jn (le jvndiiwi duur de ln.-vOu-(<k-
autori iei l 

Land van hctkorriii en all«; bij hci vervoc 
beuokfcvn laruL-n 

6. Colli vervoerd krachten; een 
løetiale regeling 

Land van herfcormi en alle U i hei 
vervoc« bewokken landen 

Land van herfcomit en alle bi | hci vervoer 
bei iokkcn tanden 

A l l * •nternaiiooale ragalingan dia Kieabwan aan d a o r d * syn øewaast. i (rt w « bel«eti het 
varvoM van tpéytttotten. arts«« an radioaciiav* H ø * « . - gabaaaard op lACA-aanbavahnflan uit 
1973 an xij komen dartiarva qva tnhowd in gttrta Kina« evafeen N « a i reden » m o m ook 
voof andw« takken van vecvaar naar hat V S G x n m a i hoo wordan Ova/iøans i i da •nierna-
lionet« raoakng vgor tial vervoer aver da bMtnanwateran nag «*••« aanøapast aen da ainbawa-

I 1973. Oatvorn blaaf o o * da tnHianata ragatina vooraUnoo onoavnfitgd 

Het ondemavige bestuit slrekt tevens tot uitvoering van een nieuw 
tntenxatioaaal verdrag dat regels stall ten aanzien van handelingen met 
bopaaJde nudeake roatarialen, namelijk tiet Vor drag inzake da fysieke 
beveiliging van kernmateriaal, met bijlagen (Trb. 13B0, 166 en 198«. 7). 
Oit verdrag beoogt het voorkomen van gevaren die door hat onrechtmatig 
verkrijgen en gebruiken van kernmateriaat kunnen ontstaan. Het hier 
gehan.'eerde begrip kernmateriaal omvat stoffen welke alle va'len onder 
het begrip sptiitstoffen zoals dat gedefinieerd is in artikel 1 van de 
Kernenergiewet. De sptijtstofTen zijn bovendien specifiek aangewezen in 
artikel 2. derde lid, van hel Besluit vervoer tplij(stoffen. ertsen en raoioac-
tieve stofien. Het geheel van de maatregelen, bedoeld om te voorkomen, 
dat installatjes en/of kernmateriaal af dan niet op gewelddadige wijze in 
onbevoegde handen geraken, dat daarmede geweld wordt gepleegd of 
schade wordt veroorzaakt (sabotage) dan wel dal daarmede wordt 
gedreigd (chantage), '/vordt fysieke beveiliging genoemd. De verdrags-
maatregelen zijn in principe van toepassing op het vervoeren c.q. de 
opslag in verband met hel vervoer en hat binnan of buitan Nederlands 
grondgebied brengen van kernmateriaal. Oaze handelingen omvøiten 
zowel het nationale als hat internationale nucteair vervoer. Het Verdrag 
zelf is slechts van loepassing op het internationale nucleair vervoer. 

http://fv.ni
http://bt.-lml.kt.-M


Nochtans wordt hel op grond van practische en veiligheidsoverwegtngen 
nodtg geacht de maatrege.1 ook van toepassing le doen iijn op het vervoer 
c q de opslag in verband met vervoer van Iternmateriaat op het nationale 
grondgebiea. 

Het Verdrag etsi dat bij het vervoer.'de opslag en de in- en uitvoer van 
de in artikel 2, derde lid. van het Beslutt aangegeven en in drte categoneén 
ingedeelde splijtstoffen. verschillende niveaus van beveiliging worden 
gewaarborgd. De splijtstoffen zijn ingedeeld in calegorieén valgens 
onderstaande tabel 2. Oete tabel geeft Sijlage II bij het Verdrag weer. 

Tabet 2 

Mjl(.-t i .Jd! Varm Categone 

I l t 

1. Plutonium ni u.v 
plutonium mei ren 
•toioojjcO'itifnirai«: 
van men d i n 8 0 % aan 
plutonium - 2 3 8 

niei bctlr aald 2 kg ol mi c minder dan 2 ku, 
maar mtvf dan 5 0 0 y 

500 g ol minder 
rtuar mcer (fcta I S 9 

2. Uij.i.ur.1 - 2 3 & m e l brrsir;uld 
— uranium, vuri ijkt 101 

20% 23 5U o ' meer 
— uramusn. verrijki tot 

^0\ 23SU, mjar minder 
dan 20% 

— uranium, vcr'ifM lor. 
boven het naluuitijk 
oehahe, maar lot 
minder ttor, 10% 235U 

5 k«| 0< OVer 

3. l»aniuin —233 niet bc i tra^ld 

* B L J O J . I M Y «|>lt|(fIO( 

2 fcriol nirei 

o undt-i d j n 5 kg 
m u l mtH-'i dan 1 ki| 

10 kg ol meer 

1 kij ol mimlvi 
maar mecr dbn f S kg 

minder dan 10 ku, 
n i M i meer dan I kg 

10 kg ol meet 

lUiltdvi lliIO 2 I'll 
lll.kll IIU.-CI (LlllbOO.I 

5 0 O <i a l iniiMk.i, 
Itt.ul IIICCI «LH) 15 -J 

» I . ^ ' I T M I o l ii4luuifi|k 

uranium, tfttrrøm ol 
fad« vcniktc tn i . ' t i io l 
(rjctMl 1« mindet dan 
1 0 * N O ftjI i j lbMr 
maieriaal.l 

Onder cniet bestraafd* wordt in deze tabel mede verstaan: al dan niet 
in een reactor bestraals materiaal n e t een stråling: niveau van maximaal 
100 gray/ JUT. op een afstand van 1 meter zonder afscherming. 

Vervolgens wordt m het Verdrag voor de categorieén I. II en III aange-
geven welke maatregelen moeten worden getroffen om het bij de 
categoric behorende niveau van beveiliging te bereiken. Schematised 
weergegeven komt dit neer op het volgende: 

t . Het vervoer van de spliitjtorten genoemd in artikel 2, derda lid, van hat Besluit. dient la 
geschieden mel inachtneaiing van de volgende maalregelori. 
a voor m a i e t i u l uii categorte II en Ilt: h«i v«rvo«r dient ole a t * la vinden mat inachtneming 
van bijiondere voorforgsma Jir«g«l*n. tnet inbegrip van vooraf gaande ovaraenkom»<en 
lutsen • tiender, onlvanger en vervoaider, alf made een vooiafgaande ovareenkonitl 
tussen natuurtyko personen ol rachttøewtnnen. ondernrOfpen m*n d# rachliniaclil M I da 
voørccfiriMdn van de uiUoetende en da invø*r«fMl« Stefan. 1114« varnteldtng van tijd, pt**tt en 
procedures voor de overdrechi ven de veranwoordelijM»aid voor hel vervoer; 
ti voor materia*! uii categoric I tiet vervoer dient pta*l» te vinden ntet inechtrMmino, van de 
brjtontfere voortorgsmialiegeten roil« hierboven ti\n vestgetteld voor hal vervoer vått 
maternal wit cafegone II en III. met diarbtj vooddutand loarichf door bagalaidatt an onder 
omatartdigheden die ntuw contact waarborgon met de autornetien die bevoegd njn handelend 
001« neden. 



c. too. natuu'bjk uranium andeis dan in de « « m van erts of wiuesidt i dient a l * beverfiyinys 
maairagel bif Itel vervoer van hoeveeMtedun van m t c i drfn SOOU kg uramum vootal «eiwus 
van de vertendirtg te worden gegeven. mel veimetdutg wan de w i j * • van vervoer an de 
v«rmoedatijke «i|d van aaukomst. tefwijl lue« de øntvangsi van tl« feuding dient te worden 
bevesugd 

2 Oe opslag van spti,i*iutle<i getiocnwl in artikel 2, derde bd. vart hct 8«slu«. dient i « 
øeschieden ni.:', Miacluneimng van de volgenrJe maatregolun 
a *oot matenaal «m categoric 111 opslag op een terrain wasrvan do toegang ondur loe/ i t lu 
SM«. I. 
b voor materiaal ui[ caittg*M<e M. opsfag Op ceii terrain dat vowldurwml wordl gecoalroleerd 
door bewakers ol elekrromsclie apparaiuur en omgeven is door uun alscheiding mel e«m 
beperkt aantal loegaaøea onder passend toeticlil. o l op emg tunum »urt een Overeenfconixtige 
lysieke beveiliging: 
c. voor materiaal ui( categor ie t. opslag op een baverttgd tenem zoats tiierboven is onuctireven 
voor categone I I , waarbij bovendteit de loegang beperk t« lo t parsonen wvar betrowwbaarheid 
is vastgesteld. en dal onder toendiC stael van bewakeis di« «au*v contact oflderhoudett met 
de autooieiten die bevøegd i i j« h&ndelertd op M freden De in dit voiband gelroHan btiioadetej 
maauegefen dienen gerichl I « tun op de ontdekking en d« voørkotiung van he« licit yeweld 
dadig. dan wel onbcvoegd toegang vetscheffen tot o l but ourubtitmaiig wegnamen van 
kefrtmaleriail 

Hel bovenstiande is een op de rationale sriualie toegaspitti« vursio van Biftege 16i | hat 
Verdrag 

Ter uitvoering van het V<:tdrag wordt in het besluit een vergunningsstelsel 
neergelegd met betrekking tot bovengenoemde handelingen met de in 
categorie I, II en III aangegeven splijtstoffen, ook voor zover hierop nog 
geen vergunningsstelsel krachtens de vervoersverdragen van toepassing 
was. Zoals reeds eerder opgemerkt vereist het Verdrag dat de Ud-Staten 
er terzake van de eerdergertoemde handelingen met deze splijtstoffen 
voor morgen dat de vervoerder de in de bijlage bij het Verdrag aangegeven 
toe le passen niveaus van fysieke beveiliging in achl neemt. Alle bij een 
internationaal nucleair vervoer betrokken verdragsstaten dienen namelijk 
van elkaar via de onderscheidene centrate gezags- of contactorganen 
zekerheid te ontvangen en elkaar zekerheid te geven, dat het betrokken 
kernmateriaal tijdens het irtternationaal nucleair vervoer zal worden 
beveiligd conform de niveaus van fysieke beveiliging, zoals aangegeven in 
de bijlage bij het Verdrag. Opdat Nederland de verlangde zekerheid kan 
geven. is een vergflnningsstelsel nøodzaketijk. Het in de hiervoor weerge-
geven versie van Bijlage I bij het Verdrag genoemde voortdurende 
toezicht wil niet zeggen dat steeds iemand in de laadruimte van het 
vervoermiddel aanwezig dient te zijn. Oe uitvoering van het toezicht zal 
per vergunning worden geregeld, afhankeliik van de mogelijkheden van 
het vervoermiddel. Oe in tabel 2 bedoelde categorieen komen overigens 
niet geheel overeen met de categorieen volgens de vervoersverdragen; 
deze laatste categorieen zijn opgesomd in artikel 2 , eerste lid, terwijl de 
eerste opgesomd zijn in het derde lid van dat artikel. 

Tsr afsluiting van Ket algemene gedeelte van deie toelichting. kan erop 
gewezen worden dal in een aantal gevallen aan de ministers welke in de 
oorspronkelijke tekst van het Besluit warert genoemd, andere miftisfers 
zijn toQgevoegd dan wel dat de namen der ministeries aangepast zijn aan 
de huidige benamingen. Deze wijzigingen strekken er slechts toe de tekst 
in overeenstemmmg te brengen met de huidige indeltng der ministeries. 

Toe is ing aan de Aanwi jz tngen tnzake terughoudendhaid met 
regelgeving 

Ingevolge de Aanwijztngen inzake de terughoudendheidmet regelgeving 
(Sten. 1984, 232) is het besluit getoetst aan de hand vao de in de 
Aanwijzingen opgenomen vragenlijst. 
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Hierbij was van belang dat de inhoud van hel besluit bedoeld is om 
uitvoering te geven aan bepalingen uit internationale verdragen met een 
btndend karakter. 

De belangrijkste interne en etterne lasten ii\n die weltce voortvtoeien uit 
uitbreiding van de vergunningplicbt (zie artikel 2. derde lid). Deze 
uitbreiding brengt evenwel geen noemenswaardige lastenverzwaring met 
zich mee, in de eerste plaats omdat het om relatief weinig gevallen zal 
gaan en in de tweede plaats omdat de beoordeiing vrij eenvoudig zaf zijn; 
de beoordelingslasten zijn derhalve gering. 

Het besluit ontmoette ook overigens uit dereguleringsoogpunt geen 
bezwaren. 

Ar t ike lsgewi jze toel icht ing 

OnderdeetA 

Het VSG. het VLG en het VBG zijn th&ns ministeriéle regelingen, 
vastgesteld op grond van artikel 2 van het Reglement Oevaarlijke Stotten 
(Stb. 1968, 207). Het VSG is bovendien nog gebaseerd op artikel 46a 
van het Algemeen Reglement Vetoer (ARV, Stb. 197 1 . 404) . 

Onderdeel 8 

Het vervoer waarvoor een vergunnrng is vereist, is in het algemeen 
gedeelte aangegeven. Aangezien de stoffen van de btaden 5 -9 tevens 
onder blad 11 kunnen vallen, wordt d e ' rijstelling van de vergunningseis 
in deze gevallen bcperkt tot die stoffen, die niet door de toepasselijkheid 
van blad 11 vergunningplichtig zijn. Hel in het tweede lid bedoelde geval 
is het geval waarin niet aan alle algemene regels betreffende het vervoer 
wordt voldaan maar dit vervoer wordt toegelaten onder speciale voor-
waarden. Bij goedkeuring is sprake van een Nederlands certificaat, bij 
erkanning betreft het een in het buitenland goedgekeurd model van het 
collo. In het derde lid wordt aangegeven wanneer uit een oogpunt van 
fysieke i. ^veiliging de in het eerste lid gegeven vrijstelling van de vergun
ningseis in artikel *15 van de wet niet van toepassing is. 

Onderdeel C 

Aangezien de afhandeling van de aanvraag om een vergunning geheel 
bij het Ministerie van Volkshutsvesting. Ruimtetijke Ordening en Milieube-
heer geschiedt, is het prakiisch dat de aanvraag ook bij deze minister 
wordt ingediend In het tweede lid, onder h. van artikel 3, worden alle 
certificaten van goedkeuring of erkenning van het model van te vervoeren 
colli bedoeld, die voor het vervoer benodigd zijn. 

Onderdeef E 

Het vervoer van radioactieve stoffen is in soorlgelijke gevallen vergun
ningplichtig af i dat van sptijrstoffcn 

Onderdelen H en J 

Zoals reeds in het algemene gedeelle vermeld, is voor het vervoer over 
zee de regeling van de International Maritime Dangerous Goods Code van 
de IMO van toepassing verklaard. Overigens is het systeem behouden dal 
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aan schepen die geen Nederlandse haven aandoen. minder zware etsert 
worden gesteld. In gevat het een buitenlands schip betreft is in dergelijke 
omstandigheden noch goedkeuring door Nederland van de lending, noch 
van de verpakking vereist Zoals in de nota van toelichting bij net Besluit 
vervoer splijtstoffen. ertsen en radioactieve stoften is vermeld. zijn hierbij 
niet de beiangen van de Nederlandse «o ksgezondheid in het geding. 
terwijl controlc niet snel uitvoerbaar is. Indien het eeti Nederlands schip 
betreft. dient wel aan de algemene verpakkingseisen te worden voldaan. 
Ten aanzien van het vervoer over c1? binnenwateren blijfi het VBG van 
toepassing, dat, zoals eventens eerder is vermeld nog niet is aangepast 
aan de lAEA-aanbevelingen van 1973. 

Onderdelen K, Len N 

Het vervoer van splijlstoffen, ertsen en radioactieve stoffen door de 
lucht is internationaal geregeld in Bijlage 18 (Annex IB) van het Verdrag 
inzake de internationale burgerluchtvaart (Chicago 1944) en de daarbij 
behorende technische voorschriften (Technical Instructions for the safe 
transport of dangerous goods by air). De Lid-Staten hebben zich verplicht 
de bepatingen terzake in hun wetgeving op te nemen. 

Onderdeet O 

In het nieuwe derde lid van artikel 23 wordt aangegaven ten aanzien 
van wefke splijtstoffen uit een oogpunt van fysieke beveitiging de in het 
eerste lid gegeven algemene vrijstelling voor het buiten Nederlands 
grondgebied brengen en doen brengen van splijtstoffen, de in het tweede 
lid onder b gegeven vrijstelling in verband met de Benelox-aanbeveling 
(M(65}7) en de in het tweede lid onder c gegeven vrijstelling in verband 
met de doorvoer door Nederland van splijtstoffen, welke niet uit het 
vervcermiddel worden geladen, niet van toepassing zijn. 

De onder artikel II opgenornen wijziging van het V.-ijstetlingsbesluit 
Landsverdediging Kernenergiewet (Stb. 1969,476) houdt in een aanpas-
sing aan de nieuwe tekst van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en 
radioactieve stoffer* 

De Minister van Economische Zaken, 
fl W. de Korte 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Miliaubeheer, 
E. H. T. M . Nijpels 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N Smit-Kroes 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de G.aaf 

De Stadts^ecrntaris van Welzijn, Voiksgezondheid en Cultuur, 
D J D Dees 
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