02022022 Artikelen
Besluit van

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit
vervoer splijtstoffen en ertsen, het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming en het Besluit in- uit en doorvoer van radioactieve
afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen in verband met aanvulling en
verbetering van delegatiegrondslagen en technische correcties
(Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2022)
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van
, nr. IenW/BSK-2022/
, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan
in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op het op 3 maart 1980 te Wenen/New York tot stand gekomen Verdrag inzake de
fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties (Trb. 1981, 7), zoals gewijzigd
bij het op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van voornoemd
verdrag (Trb. 2006, 81) en de “Nuclear Security Recommendations on Physical
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/revision 5, IAEA
Nuclear Security Series-13” (STI/PUB/1481 (iaea.org));
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 15c, derde lid, 16, eerste lid, 17a, 21, eerste lid, 29,
eerste lid, 32, eerste lid, 34, eerste lid, 67, eerste lid, en 68 van de Kernenergiewet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

, nr.

);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van
, nr. IenW/BSK-2022/
, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken,
uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I (wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen)
Het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

De begripsomschrijving van “referentiedreiging” komt te luiden:
referentiedreiging: lange termijnanalyse van dreigingen van diefstal of sabotage van de
in de bijlage genoemde en overeenkomstig artikel 22, zevende lid, nader aangewezen
splijtstoffen of ertsen en inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, met
inbegrip van de op die splijtstoffen of ertsen en inrichtingen betrekking hebbende
informatie en processen.
B
In de artikelen 4, eerste lid, onderdeel f, en derde lid, onderdeel f, en 5, eerste lid,
onderdeel e, en tweede lid, onderdeel e, vervalt “en” na “een opgave van alle
handelingen”.
C
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt “wetafdeling” vervangen door ”wet afdeling”.
b. Onder verlettering van de onderdelen a en b tot b en c wordt een onderdeel
ingevoegd, luidende:
a. in gevallen waarin de beschikking een inrichting als bedoeld in artikel 6 betreft, voor
zover die inrichting is bestemd voor de productie van elektriciteit:
1°. het college van gedeputeerde staten van de provincie, het bestuur van de
veiligheidsregio en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar
de inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen;
2°. de colleges van gedeputeerde staten van de provincies, de besturen van de
veiligheidsregio’s en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
waarvan het gebied is gelegen op minder dan twintig kilometer van de plaats waar de
inrichting gelegen is of zal zijn, en
3°. de bestuursorganen die belast zijn met het waterkwaliteitsbeheer van een
oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet dat gelegen is
op minder dan twintig kilometer van de plaats waar de inrichting gelegen is of zal zijn;.
c. Onderdeel b (nieuw) komt te luiden:
b. in gevallen waarin de beschikking een inrichting betreft als bedoeld in artikel 6, voor
zover die inrichting niet is bestemd voor de productie van elektriciteit, of als bedoeld in
artikel 7 of 8:
1°. het college van gedeputeerde staten van de provincie, het bestuur van de
veiligheidsregio en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar
de inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen;
2°. de colleges van gedeputeerde staten van de provincies, de besturen van de
veiligheidsregio’s en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
waarvan het gebied is gelegen op minder dan tien kilometer van de plaats waar de
inrichting gelegen is of zal zijn, en
3°. de bestuursorganen die belast zijn met het waterkwaliteitsbeheer van een
oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet dat gelegen is
op minder dan tien kilometer van de plaats waar de inrichting gelegen is of zal zijn;. 2

D
In hoofdstuk IIIa. Algemene regels wordt vóór artikel 19 ingevoegd:
§ 1. Algemene bepalingen
E
Tussen artikel 20 en artikel 21 wordt ingevoegd:
§ 2. Nucleaire drukapparatuur
F
Artikel 21 komt te luiden:
Artikel 21
1. Het is verboden in een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet,
nucleaire drukapparatuur te gebruiken, die niet is goedgekeurd door de Autoriteit of
door een instelling als bedoeld in het derde lid.
2. De Autoriteit stelt in het belang van de veilige werking van [overeenkomstig het
eerste lid goedgekeurde] nucleaire drukapparatuur in een inrichting als bedoeld in artikel
15, onder b, van de wet bij verordening de voorschriften vast waaraan die apparatuur
moet voldoen.
3. De Autoriteit kan instellingen aanwijzen, die bevoegd zijn om nucleaire
drukapparatuur goed te keuren. De Autoriteit stelt bij verordening regels met betrekking
tot het aanwijzen van die instellingen en de duur van de aanwijzing.
4. Ten einde de in het eerste lid bedoelde goedkeuring te verkrijgen laat de houder van
een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet:
a. voor de ingebruikneming van de nucleaire drukapparatuur in die inrichting verrichten:
1°. een beoordeling van het ontwerp van de nucleaire drukapparatuur;
2°. een keuring van de fabricage van de nucleaire drukapparatuur;
3°. een keuring voor de ingebruikneming van de nucleaire drukapparatuur;
b. gedurende het gebruik de nucleaire drukapparatuur keuren overeenkomstig het
keuringsprogramma waarmee de Autoriteit heeft ingestemd.
5. De Autoriteit stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de wijze waarop de
beoordelingen en keuringen, bedoeld in het vierde lid, worden verricht.
6. Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald dat het in het eerste lid gestelde
verbod mede geldt voor gebruik in een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van
de wet, van bij of krachtens die regeling aangewezen andere drukapparatuur die bij
defecten de verspreiding van radioactiviteit kan veroorzaken.
7. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet houdt met betrekking tot nucleaire drukapparatuur, die in zijn inrichting
wordt of is geïnstalleerd, een administratie bij volgens bij verordening van de Autoriteit
te stellen regels.
8. Goedkeuring van nucleaire drukapparatuur, die voor het in werking treden van dit
artikel is verleend aan de hand van een keuring overeenkomstig het Stoombesluit, wordt
gelijkgesteld met goedkeuring, verleend na een keuring overeenkomstig de krachtens
het tweede lid bij verordening vastgestelde voorschriften.
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G
Artikel 22 wordt vervangen door de volgende paragraaf 3 met de artikelen 22 tot en met
22e:
§ 3. De beveiliging van het voorhanden hebben en het zich ontdoen van
splijtstoffen of ertsen en de beveiliging van inrichtingen als bedoeld in artikel
15, onder b, van de wet
Artikel 22
1. Een referentiedreiging of wijziging daarvan wordt door Onze Minister vastgesteld.
2. Een referentiedreiging wordt na vaststelling medegedeeld aan de houders van een
vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet.
3. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet:
a. treft de beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de inrichting of de in
de bijlage genoemde splijtstoffen of ertsen, zoals nader aangewezen krachtens het
zevende lid bij verordening van de Autoriteit, te beveiligen tegen de dreigingen zoals
omschreven in de referentiedreiging. Daarbij handelt de vergunninghouder
overeenkomstig het goedgekeurde beveiligingspakket, bedoeld in artikel 22a;
b. treft in ieder geval de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat
een bij verordening van de Autoriteit vastgestelde maximale waarde voor de hoeveelheid
radioactiviteit geëmitteerd naar de lucht of de maximale waarden voor de effectieve
dosis, ontvangen door een lid van de bevolking of een werknemer als bedoeld in artikel
1.2 juncto bijlage 1 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, wordt
overschreden.
4. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet, stemt de combinatie en het niveau van de beveiligingsmaatregelen af op de:
1°. aard van de splijtstoffen of ertsen, bedoeld in het derde lid, onder a, en de
inrichting, en
2°. omvang van de mogelijke gevolgen door blootstelling aan straling van mensen,
dieren, planten en goederen in het geval van diefstal of sabotage van splijtstoffen of
ertsen of sabotage van de inrichting.
5. De beveiligingsmaatregelen en nucleaire veiligheidsmaatregelen worden door de
houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de
wet, zodanig ontworpen en uitgevoerd dat deze elkaar complementeren en niet
belemmeren. Hij treft zodanige maatregelen dat het ontstaan van mogelijke conflicten
tussen de beveiligingsmaatregelen en nucleaire veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk
wordt tegengegaan of, waar deze conflicten zich toch zouden voordoen, deze zo spoedig
mogelijk worden opgeheven.
6. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, treft de
organisatorische, bouwkundige, elektronische en informatiebeveiligingsmaatregelen die
in samenhang ten minste weerstand bieden tegen de dreigingen uit de referentiedreiging
en die zorgdragen voor een tijdige respons.
7. Bij verordening van de Autoriteit worden met het oog op een goede uitvoering van
het derde tot en met zesde lid nadere regels gesteld. Deze omvatten in elk geval:
a. een nadere aanwijzing en indeling van splijtstoffen of ertsen, bedoeld in het derde lid,
onderdeel a, met het oog op de per categorie te treffen beveiligingsmaatregelen. De
nadere aanwijzing en indeling kunnen in elk geval betrekking hebben op vorm en
hoeveelheid van de splijtstoffen of ertsen;
b. de beveiligingsmaatregelen;
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c. de wijze van bepaling van de maximale waarde voor de hoeveelheid radioactiviteit
geëmitteerd naar de lucht en voor de effectieve dosis, bedoeld in het derde lid, onder b.
Artikel 22a
1. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet, beschikt over een overeenkomstig het tweede tot en met zevende lid
goedgekeurd beveiligingspakket met een beschrijving van de wijze waarop de inrichting
dan wel splijtstoffen of ertsen worden beveiligd. Bij verordening van de Autoriteit
worden nadere regels gesteld met betrekking tot het beveiligingspakket en de daarin op
te nemen beveiligingsmaatregelen. De nadere regels omvatten in elk geval de volgende
door de houder van de vergunning te nemen maatregelen:
a. de aanwijzing van een beveiligingsdeskundige en diens plaatsvervanger;
b. de aanwijzing van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 1 van de Wet
veiligheidsonderzoeken;
c. een plan interne beveiligingsorganisatie dat ten minste een omschrijving bevat van de
interne beveiligingsorganisatie, de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden
en de maatregelen met het oog op diefstal, sabotage of dreiging daartoe;
d. de getroffen en te nemen beveiligingsmaatregelen;
e. de aanwijzing van een alarmcentrale en de beveiliging daarvan;
f. de aanwijzing van een bedrijfsbeveiligingsdienst;
g. een evaluatieprogramma voor de beveiligingsmaatregelen;
h. een procedure voor de registratie van personen die toegang hebben of kunnen
verlenen tot een daarbij aangewezen gebied.
2. Het beveiligingspakket, bedoeld in het eerste lid, en wijzigingen daarvan die een
negatief effect hebben of kunnen hebben op het niveau van de beveiliging, behoeven
goedkeuring van de Autoriteit.
3. Goedkeuring wordt in ieder geval geweigerd indien het beveiligingspakket niet voldoet
aan de eisen die daaraan bij of krachtens dit besluit zijn gesteld.
4. De Autoriteit kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden.
5. De Autoriteit kan de goedkeuring intrekken of de daaraan verbonden voorschriften
intrekken of wijzigen, indien het beveiligingspakket niet meer voldoet aan de eisen die
daaraan bij of krachtens dit besluit zijn gesteld.
6. Goedgekeurde wijzigingen worden geregistreerd en opgenomen in het
beveiligingspakket.
7. Indien een aanvraag om goedkeuring betrekking heeft op een wijziging van het
beveiligingspakket en voorafgaand aan die aanvraag reeds meerdere wijzigingen van dat
pakket zijn goedgekeurd, kan de Autoriteit bepalen dat in plaats van die aanvraag een
aanvraag om goedkeuring van een daarbij te overleggen, volledig herzien
beveiligingspakket wordt ingediend.
Artikel 22b
1. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet, wijzigt het beveiligingspakket, bedoeld in artikel 22a, nadat de
referentiedreiging is gewijzigd, of wanneer de Autoriteit dit nodig acht en dit schriftelijk
heeft medegedeeld aan de vergunninghouder, waarbij in de kennisgeving is aangegeven
wat de aard is van de aan te brengen wijzigingen.
2. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet dient binnen een jaar nadat de referentiedreiging is gewijzigd,
onderscheidenlijk binnen een jaar nadat de Autoriteit kenbaar heeft gemaakt wijziging
van het beveiligingspakket nodig te achten, een aanvraag om goedkeuring van het in
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overeenstemming met de referentiedreiging, onderscheidenlijk de kennisgeving van de
Autoriteit, gewijzigde beveiligingspakket in.
3. De termijnen, bedoeld in het tweede lid, kunnen door de Autoriteit worden gewijzigd
indien:
a. de wijziging van de referentiedreiging, onderscheidenlijk de door de Autoriteit nodig
geachte wijzigingen van het beveiligingspakket, deze gewijzigde termijnen
rechtvaardigen, en
b. de wijzigingen binnen de door de Autoriteit gestelde termijn door de houder van een
vergunning van een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet,
redelijkerwijs mogelijk zijn.
Artikel 22c
1. De houder van een vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b,
van de wet, meldt gebeurtenissen die aan onverkorte toepassing van het
beveiligingspakket in de weg staan, onmiddellijk aan de Autoriteit.
2. De vergunninghouder neemt onmiddellijk maatregelen die het niet beschikbaar zijn
van structurele maatregelen volledig compenseren en legt deze onverwijld voor aan de
op grond van artikel 58, eerste lid, onderdeel a, van de wet aangewezen ambtenaren.
Artikel 22d
Het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet is van toepassing op de referentiedreiging
en het beveiligingspakket, bedoeld in artikel 22a.
Artikel 22e
Met het oog op een goede uitvoering van de artikelen 22a tot en met 22d worden bij
verordening van de Autoriteit nadere regels gesteld. Deze betreffen in elk geval:
a. een jaarlijkse beoordeling op doeltreffendheid van het beveiligingspakket door de
vergunninghouder en aanpassing van dat pakket indien noodzakelijk;
b. een tienjaarlijks evaluatieprogramma voor het beveiligingspakket en de
herbeoordeling van het beveiligingspakket door de vergunninghouder;
c. door de vergunninghouder uit te voeren extra beoordelingen binnen het tijdvak van
tien jaar indien dat naar het oordeel van de Autoriteit met het oog op het niveau van
beveiliging noodzakelijk is;
d. informatie- en meldplichten ingeval van gebeurtenissen als bedoeld in de
referentiedreiging.
H
Na § 3 (nieuw) wordt voor artikel 23 een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 4. Beveiliging van splijtstoffen of ertsen door de houder van een vergunning
als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet
Artikel 22f
1. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet, treft de
beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk nodig zijn om de splijtstoffen of
ertsen, aangewezen krachtens artikel 22, zevende lid, en daarop betrekking hebbende
informatie en processen te beveiligen tegen diefstal en misbruik.
2. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet, houdt
op persoonlijke of elektronische wijze toezicht op de splijtstoffen of ertsen, aangewezen
krachtens artikel 22, zevende lid.
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3. Bij verordening van de Autoriteit worden in het belang van een goede uitvoering
nadere regels gesteld over de beveiligingsmaatregelen en het toezicht.
Artikel 22g
1. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet beschikt
over een beveiligingsplan met een beschrijving van de wijze waarop de splijtstoffen of
ertsen, aangewezen krachtens artikel 22, zevende lid, wordt beveiligd. De eerste volzin
geldt niet indien de vergunninghouder tevens houder van een vergunning voor een
inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet is en voor de desbetreffende
inrichting voldaan wordt aan paragraaf 3.
2. Bij verordening van de Autoriteit worden nadere regels gesteld met betrekking tot het
beveiligingsplan. De nadere regels omvatten in elk geval de volgende door de houder
van de vergunning te nemen maatregelen:
a. de aanwijzing van een beveiligingsverantwoordelijke,
b. de manier waarop en plaats waar de splijtstoffen of ertsen worden gebruikt of
opgeslagen;
c. de getroffen en te treffen beveiligingsmaatregelen;
d. het toezicht;
e. een evaluatieprogramma, en
f. wijziging van het beveiligingsplan.
3. De vergunninghouder handelt in overeenstemming met het beveiligingsplan.
I
Tussen artikel 22g (nieuw) en artikel 23 wordt het volgende opschrift ingevoegd:
§ 5. Toepassing van het Besluit zware ongevallen 2015
J
Tussen artikel 24 en artikel 25 wordt het volgende opschrift ingevoegd:
§ 6. Ontmantelingsplan
K
Tussen artikel 30e en artikel 30f wordt het volgende opschrift ingevoegd:
§ 7. Voorziening voor de opslag van splijtstof of erts bevattende afvalstoffen en
radioactieve afvalstoffen

ARTIKEL II (wijziging van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en
radioactieve stoffen)
Het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
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1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de begripsomschrijving van “Belgiëvaarder”, onderdeel 2°, vervalt “vaart”.
b. Na de begripsomschrijving van “collo” wordt een nieuwe begripsomschrijving
ingevoegd, luidende:
“geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties als bedoeld in artikel 1
van de Geneesmiddelenwet waar opzettelijk radioactieve stoffen aan zijn toegevoegd;”.
c. In de begripsomschrijving van “handeling”, in onderdeel 4°, vervalt “, voor zover deze
is of wordt bewerkt met het oog op zijn radioactieve eigenschappen”.
d. De begripsomschrijving van “hoogactieve bron” vervalt.
e. De begripsomschrijving van “jaarkennisgeving” wordt in de alfabetische rangschikking
opgenomen tussen de begripsomschrijvingen van “handeling” en “lid van de bevolking”.
f. In de begripsomschrijving van “locatie” vervalt “of een handeling met een natuurlijke
bron”.
g. In de begripsomschrijving van “ondernemer” vervalt “of handeling met een
natuurlijke bron”.
h. De begripsomschrijving van “handeling met een natuurlijke bron” vervalt.
2. In het derde lid wordt na “‹‹blootstelling››,” ingevoegd “‹‹consumentenproducten››,”.
3. In het vierde lid wordt na “‹‹bron››,” ingevoegd “‹‹hoogactieve bron››,”.
B
Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef komt te luiden:
Dit besluit is niet van toepassing op handelingen met:.
2. Onderdeel e komt te luiden:
e. natuurlijke bronnen waarvan de activiteitsconcentratie lager is dan of gelijk is aan tien
keer de waarden, vermeld in tabel 2.2.7.2.2.1 van bijlage 1 bij de VSG.
C
Artikel 1b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel c, wordt na “afdeling 3.1” ingevoegd “en artikel 3.6, derde lid, aanhef,
en vierde lid”.
b. In onderdeel d wordt voor “4.13, derde lid, ” ingevoegd “4.4”.
2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De onderdelen b tot en met d worden geletterd d tot en met f.
b. Na onderdeel a worden de volgende onderdelen ingevoegd:
b. van artikel 3.6, derde lid, aanhef, wordt in plaats van “aanvraag” gelezen “aanvraag
of kennisgeving” en wordt voor “de te verstrekken gegevens” gelezen “de te verstrekken
gegevens, bedoeld in de artikelen 3, 4d, eerste, tweede en vierde lid, 6, 13, tweede en
vierde lid, 15, tweede en vierde lid, 24, 28 of 32a van dit besluit”;
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c. van artikel 3.6, vierde lid, wordt in plaats van “een beveiligingsplan als bedoeld in
artikel 4.7” gelezen “een beveiligingsplan als bedoeld in artikel 1e van dit besluit”;
D
Artikel 1c wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a, onderdeel 2°, wordt de komma na “2.7” vervangen door “en”.
2. In onderdeel b vervalt “of handeling met een natuurlijke bron” en “en handelingen
met natuurlijke bronnen”.
3. Onderdeel c wordt als volgt gewijzigd:
a. de zinsnede “of handeling met natuurlijke bronnen” vervalt steeds;
b. de zinsnede “die overeenkomstig de krachtens artikel 1b in samenhang met de de op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming vastgestelde regeling is gerechtvaardigd,” wordt vervangen door
“die overeenkomstig artikel 1b in samenhang met de krachtens artikel 2.3, eerste lid,
van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vastgestelde regeling is
gerechtvaardigd,”.
E
Artikel 1d wordt vervangen door de volgende artikelen:
Artikel 1d
1. Om de krachtens artikel 22, zevende lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen
en ertsen aangewezen splijtstoffen of ertsen en de krachtens artikel 4.7 van het Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming aangewezen radioactieve stoffen te
beveiligen tegen diefstal en sabotage treft de vervoerder beveiligingsmaatregelen.
2. De beveiligingsmaatregelen hebben ten minste betrekking op:
a. de verpakking en beveiliging van de splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen;
b. het vervoer, vervoermiddel en route;
c. eisen aan de bij het vervoer betrokken personen;
d. de communicatiemiddelen;
e. de bescherming van gegevens, en
f. het tegengaan van incidenten en andere ongewenste beïnvloeding.
3. Bij verordening van de Autoriteit worden nadere regels gesteld met betrekking tot de
getroffen of te treffen beveiligingsmaatregelen.
Artikel 1e
1. De vervoerder beschikt over een beveiligingsplan met een beschrijving van de wijze
waarop de krachtens artikel 22, zevende lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen
en ertsen aangewezen splijtstoffen of ertsen en de krachtens artikel 4.7 van het Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming aangewezen radioactieve stoffen worden
beveiligd. Dit betreft ten minste een omschrijving van de beveiligingsmaatregelen die
worden getroffen door de vervoerder om te voldoen aan artikel 1d.
2. Voorafgaand aan het vervoer stelt de vervoerder een nucleair draaiboek op met de
voor dit vervoer specifieke uitwerking van de in artikel 1d bedoelde maatregelen.
3. Bij verordening van de Autoriteit worden nadere regels gesteld met betrekking tot het
beveiligingsplan en het nucleaire draaiboek.
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4. Het beveiligingsplan, bedoeld in het eerste lid, en wijzigingen daarvan die negatieve
effecten hebben of kunnen hebben op het beveiligingsniveau van het transport, behoeft
de goedkeuring van de Autoriteit.
5. De Autoriteit kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden.
6. De Autoriteit kan de goedkeuring of de daaraan verbonden voorschriften intrekken of
wijzigen.
Artikel 1f
1. De vervoerder wijzigt het beveiligingsplan, bedoeld in artikel 1e, eerste lid, wanneer
de Autoriteit dit nodig acht en dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan de vervoerder,
waarbij de kennisgeving is voorzien van de aard van de aan te brengen wijzigingen.
2. De vervoerder dient binnen een jaar nadat de Autoriteit kenbaar heeft gemaakt
wijziging van het beveiligingsplan nodig te achten een aanvraag om goedkeuring van het
in overeenstemming met de kennisgeving van de Autoriteit gewijzigde beveiligingsplan
in.
3. De termijn, bedoeld in het tweede lid, kan door de Autoriteit worden gewijzigd indien:
a. de door de Autoriteit nodig geachte wijzigingen van het beveiligingsplan deze
gewijzigde termijn rechtvaardigen, en
b. de wijzigingen binnen de door de Autoriteit gestelde termijn voor de vervoerder
redelijkerwijs mogelijk zijn.
4. Bij verordening van de Autoriteit worden nadere regels omtrent het eerste tot en met
derde lid gesteld. Daartoe behoren een jaarlijkse beoordeling op doeltreffendheid van
het beveiligingsplan door de vergunninghouder en door de Autoriteit goed te keuren
wijzigingen naar aanleiding daarvan of indien de Autoriteit dit noodzakelijk acht.
Artikel 1g
1. De vervoerder handelt overeenkomstig het laatst goedgekeurde beveiligingsplan,
bedoeld in artikel 1e, eerste lid.
2. Het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet is van toepassing op het beveiligingsplan,
bedoeld in artikel 1e, eerste lid, en op de overige op het vervoer betrekking hebbende
documenten en gegevens.
F
In artikel 2, eerste lid, vervalt “binnen de locatie”.
G
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel i, onderdeel 1°, vervalt “afgegeven door de Autoriteit dan wel door de
bevoegde autoriteit van een ander, met toepassing van het tweede lid aangewezen
land,”.
b. In onderdeel j wordt na “speciale regeling als bedoeld in 1.7.4” ingevoegd “van bijlage
1 bij de VSG”.
c. De onderdelen k tot en met n worden verletterd tot onderdelen l tot en met o.
d. Na onderdeel j wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
k. in geval van splijtstoffen of ertsen die als besmetting aan het oppervlak van grote
voorwerpen als bedoeld in 2.2.7.2.3.2 (c) van bijlage 1 bij de VSG worden vervoerd: de
gegevens, bedoeld in 6.4.23.2.2 van bijlage 1 bij de VSG;.
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e. In onderdeel l (nieuw) wordt “met toepassing van het tweede lid aangewezen”
vervangen door “ander”.
f. In onderdeel o (nieuw) wordt “die bekendmaking” vervangen door “die
rechtvaardiging”.
2. Het tweede lid vervalt.
3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
H
Artikel 4c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt ”grondgebeid” vervangen door “grondgebied”.
2. In het vierde lid vervalt “of een natuurlijke bron, voorzover deze is of wordt bewerkt
met het oog op zijn radioactieve eigenschappen”.
3. In het vijfde lid vervalt “voorzover deze niet is of wordt bewerkt met het oog op zijn
radioactieve eigenschappen,”.
4. In het zevende lid vervalt “en handelingen met natuurlijke bronnen”.
I
Artikel 4d wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel e, wordt “die bekendmaking” vervangen door “die
rechtvaardiging”.
2. In het derde lid wordt ”drie werkdagen” vervangen door “twee dagen”.
J
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5
Het in artikel 29, eerste lid, van de wet vervatte verbod zonder vergunning radioactieve
stoffen te vervoeren of voorhanden te hebben geldt voor het vervoeren en het
voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer:
a. van radioactieve stoffen in colli van het type B(M) die niet voldoen aan 6.4.7.5 van
bijlage 1 bij de VSG of die speciaal zijn ontworpen voor de mogelijkheid van
intermitterende druknivellering;
b. van radioactieve stoffen in colli van het type B(M) als de activiteit van de radioactieve
stoffen meer bedraagt dan is aangegeven in 5.1.5.1.2 van bijlage 1 bij de VSG;
c. van hoogactieve bronnen;
d. indien daarop een speciale regeling als bedoeld in 1.7.4 van bijlage 1 bij de VSG van
toepassing is;
e. van grote voorwerpen met besmetting aan het oppervlak als bedoeld in
2.2.7.2.3.2 (c) van bijlage 1 van de VSG.
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K
Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6
De aanvraag om een vergunning voor het vervoeren van radioactieve stoffen en voor
het voorhanden hebben van genoemde stoffen bij opslag in verband met het vervoer
bevat de volgende gegevens:
a. de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met i, m en n, en
tweede lid, met dien verstande dat telkens in plaats van «splijtstoffen of ertsen» wordt
gelezen: «radioactieve stoffen»;
b. in een geval als bedoeld in artikel 5, onderdeel a: de gegevens, bedoeld in 6.4.23.2(c)
van bijlage 1 bij de VSG;
c. in een geval als bedoeld in artikel 5, onderdeel d: de gegevens, bedoeld in 6.4.23.3
van bijlage 1 bij de VSG;
d. in een geval als bedoeld in artikel 5, onderdeel e: de gegevens, bedoeld in 6.4.23.2.2
van bijlage 1 bij de VSG.
L
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De dubbele punt aan het slot van onderdeel a wordt vervangen door een puntkomma.
b. In onderdeel b wordt na “een vergunning” ingevoegd “of een andere autorisatie”.
2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De aanhef komt te luiden:
2. Een Belgiëvaarder geeft kennis van het vervoer, bedoeld in het eerste lid, onderdeel
b, ten minste zeven dagen tevoren aan de Autoriteit waarbij de Belgiëvaarder de
volgende informatie verschaft:.
b. In onderdeel d wordt na “de vergunning” ingevoegd “of de andere autorisatie”.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. Een Belgiëvaarder neemt de eisen van een vergunning of andere autorisatie als
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, in acht.
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Een Belgiëvaarder doet een kennisgeving aan de Autoriteit van wijzigingen van de in
het tweede lid genoemde gegevens ten minste twee dagen voordat het vervoer, waarop
zij betrekking hebben, naar verwachting zal plaatsvinden.
M
In artikel 14, eerste lid, onderdeel c, onderdeel 2°, vervalt “, dat met overeenkomstige
toepassing van artikel 3, tweede lid, is aangewezen en”.
N
In artikel 16, eerste lid, onderdeel c, onderdeel 2°, vervalt “, dat met overeenkomstige
toepassing van artikel 3, tweede lid, is aangewezen en”.
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O
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel a vervalt.
b. De onderdelen b en c worden verletterd tot a en b.
2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel a vervalt.
b. De onderdelen b tot en met e worden verletterd tot a tot en met d.
P
Artikel 26 komt te luiden:
Artikel 26
Degene, die splijtstoffen of ertsen binnen of buiten Nederlands grondgebied brengt of
doet brengen:
a. vergewist zich ervan dat die stoffen bestemd zijn voor een ontvanger, die bevoegd is
die stoffen voorhanden te hebben, of voor een ontvanger in een ander land dan
Nederland, die bevoegd is de stoffen te ontvangen;
b. draagt er zorg voor dat een afschrift van de vergunning voor het binnen of buiten
Nederlands grondgebied (doen) brengen, dan wel de kennisgeving hiervoor, tijdens het
vervoer bij de splijtstoffen of ertsen aanwezig is;
c. draagt er zorg voor 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.
Q
Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1.
a.
b.
b.

Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel b komt te luiden:
consumentenproducten;
De zinsnede aan het slot vervalt.

2. In de aanhef van het tweede lid vervalt “voor een kunstmatige bron of een natuurlijke
bron, voorzover deze is of wordt bewerkt met het oog op zijn radioactieve
eigenschappen”.
3. Het derde lid vervalt.
4. Het vierde tot en met zesde lid worden vernummerd tot derde tot en met vijfde lid.
5. In het vierde lid (nieuw) vervalt “en handelingen met natuurlijke bronnen”.
6. In het vijfde lid (nieuw) wordt “of gebruiksartikelen, als bedoeld in het eerste lid”
vervangen door “of consumentenproducten als bedoeld in het eerste lid”.
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R
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt na “artikel 27, eerste lid,” toegevoegd “of van een hoogactieve
bron”.
2. In onderdeel a vervalt “en in plaats van «handeling» wordt gelezen: «handeling of
werkzaamheid»”.
3. In onderdeel d wordt ”de geneesmiddelen of gebruiksartikelen” vervangen door “de
geneesmiddelen of consumentenproducten”.
S
Artikel 31 komt te luiden:
Artikel 31
Degene, die radioactieve stoffen binnen of buiten Nederlands grondgebied brengt of doet
brengen:
a. vergewist zich er voorafgaand aan het afleveren van dat die stoffen bestemd zijn voor
een ontvanger, die bevoegd is die stoffen voorhanden te hebben, of voor een ontvanger
in een ander land dan Nederland die bevoegd is de stoffen te ontvangen;
b. draagt er zorg voor dat een afschrift van de vergunning voor het binnen of buiten
Nederlands grondgebied (doen) brengen, dan wel de kennisgeving hiervoor, tijdens het
vervoer bij de radioactieve stoffen aanwezig is; en
c. draagt er zorg voor 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.
T
Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De ondernemer onder wiens verantwoordelijkheid een radioactieve stof binnen of
buiten Nederlands grondgebied wordt gebracht, doet hiervan ten minste drie weken
voordat dit brengen plaatsvindt een kennisgeving aan de Autoriteit.
2. In het derde lid vervalt “of een natuurlijke bron, voorzover deze is of wordt bewerkt
met het oog op zijn radioactieve eigenschappen”.
3. In het vierde lid vervalt “voorzover deze niet is of wordt bewerkt met het oog op zijn
radioactieve eigenschappen,”.
4. In het zesde lid, onderdeel a, vervalt “en handelingen met natuurlijke bronnen”.
U
Artikel 32a wordt als volgt gewijzigd:
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1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de onderdelen a en c vervalt “of de open bron”.
b. In onderdeel b vervalt “en handelingen met natuurlijke bronnen” en wordt “de
melding” vervangen door “de kennisgeving”.
c. In onderdeel d vervalt “of open bronnen”.
d. In onderdeel e vervalt “en handelingen met natuurlijke bronnen”.
e. In onderdeel f vervalt “of handeling met natuurlijke bronnen”.
2. In het tweede lid wordt “De melding” vervangen door “De kennisgeving” en vervalt
telkens “of werkzaamheid”.
3. In het derde lid vervalt “of handelingen met een natuurlijke bron”.

ARTIKEL III (wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming)
Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onderdeel 3°, komt te luiden:
3°. De Autoriteit bij verordening of beschikking voorwaarden voor recycling of
verwijdering heeft vastgesteld;.
B
In de artikelen 8.12, tweede lid, aanhef, en 8.15, onderdeel b, wordt “het Staatstoezicht
op de volksgezondheid” vervangen door “de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd”.
C
In artikel 10.7, derde lid, wordt “binnen een door de Autoriteit gestelde termijn”
vervangen door “binnen een door de Autoriteit bij verordening of beschikking gestelde
termijn”.
D
Bijlage 1 behorend bij artikel 1.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming (algemene begripsomschrijvingen) wordt als volgt gewijzigd:
Aan het slot van de begripsomschrijving van “werknemer” wordt toegevoegd
“alsmede de zelfstandige en de vrijwilliger die ten behoeve van de ondernemer
gehouden is arbeid te verrichten”.
ARTIKEL IV (wijziging van het Besluit in- uit- en doorvoer van radioactieve
afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen)
Het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
wordt als volgt gewijzigd:
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A
In artikel 1, eerste lid, worden de beide begripsomschrijvingen van “radioactieve
afvalstof” vervangen door:
“radioactieve afvalstof:
a. radioactieve stof waarvan de activiteit van de radionucliden of de
activiteitsconcentratie van die stof hoger is dan de in bijlage 3, onderdeel B, tabel B, van
het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming genoemde waarde,
b. splijtstof of erts, waarvoor geen gebruik of product- of materiaalhergebruik is
voorzien door het bevoegd gezag van de lidstaat of derde staat van herkomst of van
bestemming of door een natuurlijke of rechtspersoon wiens beslissing door deze
bevoegde gezagsorganen wordt aanvaard, of die door een regelgevende instantie als
radioactieve afvalstof wordt aangemerkt overeenkomstig het wet- en regelgevingskader
van de lidstaten of derde staten van herkomst en van bestemming;”.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a, onderdeel 1°, komt te luiden:
1°. een leverancier als bedoeld in bijlage 1 van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming;.
2. Onderdeel b vervalt.
3. Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel b.

Artikel V (Inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
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