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1 Het beslui t Kenmerk  vergunni ng 
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1.1 Vergunni ng 

Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en 
Strali ngsbesch ermi ng 

Aan Orano NCS GmbH gevesti gd te Hanau (Dui tsland) wordt, op grond van arti k el 15, aanh ef 
en onderdeel a, van de Kernenergi ewet (h i erna: Kew) i n samenh ang met arti k el 2, eerste li d, 
en arti k el 23, eerste li d, van h et Beslui t vervoer spli j tstoffen, ertsen en radi oacti eve stoffen 
(h i erna: Bvser), vergunni ng verleend voor h et bi nnen Nederlands grondgebi ed (doen) brengen, 
h et vervoeren op Nederlands grondgebi ed en h et bui ten Nederlands grondgebi ed (doen) 
brengen van spli j tstoffen. 

1.2 	 Inh oud en geldi gh ei d van de vergunni ng 

Vergunni ng 
1. De vergunni ng i s geldi g voor h et over zee bi nnen Nederlands grondgebi ed (doen) brengen, 

h et over de weg vervoeren op Nederlands grondgebi ed en h et over de weg bui ten 

Nederlands grondgebi ed (doen) brengen van onbestraalde spli j tstoffen i n de vorm van 
verri j k t urani umh exafluori de (UF6) afk omsti g van de afzenders zoals bedoeld i n deze 
vergunni ng en bestemd voor Advanced Nuclear Fuels GmbH te Li ngen (Dui tsland). 

2. De vergunni ng i s geldi g tot en met 21 j uli  2025. 
3. De vergunni ng h eeft betrek k i ng op maxi maal 15 zendi ngen gedurende de geldi gh ei dsduur 

van de vergunni ng, als bedoeld i n onderdeel 2. 

Gegevens over de zendi ng 
De volgende gegevens zi j n op de zendi ng van toepassi ng: 
• aantal colli : 	 maxi maal 40 
• h oeveelh ei d spli j tstoffen: 	 maxi maal  spli j tstoffen 
• h oeveelh ei d urani um: 	 maxi maal  urani um, waarvan  U-235 
• verri j k i ngsgraad: 
	

maxi maal  

• fysi sch e toestand: 
	

Vast 
• ch emi sch e toestand: 
	

UF6  
• acti vi tei t: 
	

maxi maal  
• type collo: 
	

type B(U)F 
• k enmerk  certi fi caat van 

goedk euri ng van h et model 
van h et collo: 
	

goedk euri ngscerti fi caat 	 certi fi caat van erk enni ng 
 

of h ogere geldi ge revi si e van h et goedk euri ngscerti fi caat 
of certi fi caat van erk enni ng 

• transporti ndex per collo: 
	

maxi maal 2,0 

• cri ti cali tei ts-vei li gh ei dsi ndex 
collo 1: 
	

maxi maal  
• strali ngscategori e collo 2: 

	
maxi maal III-GEEL 

• bevei li gi ngscategori e 3: 
	

categori e III 

1  Cri ti cali tei ts-vei li gh ei dsi ndex volgens h et goedk euri ngscerti fi caat. 
2  De j ui ste categori e wordt vastgesteld volgens 5.1.5.3.4 van bi j lage 1 van de Regeli ng vervoer over land 
van gevaarli j k e stoffen (VLG) en 5.1.5.3.4 van de Internati onal Mari ti me Dangerous Goods Code (IMDG 
Code). 

3  Op grond van bi j lage 1 van de Regeli ng bevei li gi ng nucleai re i nri ch ti ngen en spli j tstoffen. 
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(Russi sch e Federati e), JSC Producti on Associ ati on 
Ons k enmerk  

Electroch emi cal Plant te Zelenogorsk  (Russi sch e 	 ANVS-2022/377 

Federati e) en JSC Si beri an Ch emi cal Plant te 

Seversk  (Russi sch e Federati e), alle h andelend onder 
JSC TENEX (Russi sch e Federati e) 

• ontvanger(s): 	 Advanced Nuclear Fuels GmbH te Li ngen (Dui tsland) 

• vervoerder over de weg: 	 Orano NT GmbH, C.H. Dek k er & Zn expedi teurs BV, 
SP Spezi altransporte GmbH 4  

• vervoerder over zee: 	 North ern Sh i ppi ng Company, Aspol Balti c Corporati on, 
Atlanti c Ro-Ro Carri ers, Inc. 5,6  

1.3 	 Voorsch ri ften van de vergunni ng 

Aan de vergunni ng worden de volgende voorsch ri ften verbonden: 

Algemeen 

la. 	 Het over de weg vervoeren op Nederlands grondgebi ed en bui ten Nederlands 
grondgebi ed (doen) brengen van de colli  met de spli j tstoffen vi ndt plaats vi a de 
routes: 

 
 

 
 

 
lb. 	 De Landeli j k e Eenh ei d van de Nati onale Poli ti e k an, i ndi en di t noodzak eli j k  i s, gelet 

op de te besch ermen belangen als bedoeld i n arti k el 15b, eerste li d, van de Kew, en 
tenei nde de i n arti k el 7, eerste li d, gelezen i n samenh ang met arti k el 11 en arti k el 
14, van h et Bvser genoemde blootstelli ng en/of besmetti ng te voork omen, de voor 
h et vervoer te volgen route wi j zi gen. 

lc. 	 De bemanni ng van h et voertui g k an i n geval van overmach t een telefoni sch  verzoek  
om af te wi j k en van de route i ndi enen bi j  h et i n voorsch ri ft 11 genoemde centrale 
communi cati epunt:  

2. De vergunni ngh ouder organi seert i eder transport zodani g dat onvermi j deli j k e 
overslag en/of ti j deli j k e opslag i n verband met vervoer nooi t langer duurt dan 48 uur 
(exclusi ef zon- en feestdagen). 

3. De vergunni ngh ouder vergewi st zi ch  er voorafgaand aan i eder transport van dat de 
ontvanger bevoegd i s de spli j tstoffen te ontvangen. 

4  En elk e andere vervoerder onder verantwoordeli j k h ei d van de vergunni ngh ouder, mi ts de vervoerder 
voldoet aan de ei sen gesteld i n de VLG en de bepali ngen van deze vergunni ng. 

5  En elk e andere vervoerder onder verantwoordeli j k h ei d van de vergunni ngh ouder, mi ts de vervoerder 
voldoet aan de ei sen gesteld i n de IMDG Code en de bepali ngen van deze vergunni ng en mi ts h et sch i p 
vaart onder de vlag van een land dat parti j  i s bi j  h et Verdrag i nzak e Fysi ek e Bevei li gi ng van 
k ernmateri aal. 

6  Op grond van EU-verordeni ng 833/2014 mogen met i ngang van 16 apri l 2022 sch epen varend onder 
Russi sch e vlag ni et meer aanmeren i n h avens van de Europese Uni e. 
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4. Colli  met spli j tstoffen worden verzegeld, dan wel i n afgesloten en verzegelde 
laadrui mten, vrach tverpak k i ngen en/of verpak k i ngseenh eden vervoerd. 

5. Het vervoermi ddel, h et voor h et vervoer benodi gde materi eel en de tech ni sch e 
voorzi eni ngen verk eren te allen ti j de i n goede staat van onderh oud. 

6. Het beh eersysteem (Management system) van h et vervoersproces, zoals 
voorgesch reven i n 1.7.3 van bi j lage 1 van de VLG en 1.5.3 van de IMDG Code 
omvat alle acti vi tei ten en voorwaarden, di e samengaan met en betrok k en zi j n bi j  
de verplaatsi ng van spli j tstoffen. 

7. De zendi ng wordt vergezeld van (een afsch ri ft van) deze vergunni ng. Di t document 
k an ook  elek troni sch  besch i k baar worden gesteld conform 5.4.0.2 van bi j lage 1 van 
de VLG en 5.4.1.1 van de IMDG Code. 

8. De vergunni ngh ouder zi et erop toe dat de gegevens over bevei li gi ngsmaatregelen 

en andere gevoeli ge i nformati e zoals route, ti j dsch ema, materi aal en verpak k i ng 
van h et vervoer, voor zover dat bi nnen zi j n vermogen li gt, slech ts bek end zi j n bi j  
degenen di e rech tstreek s bi j  h et vervoer betrok k en zi j n. 

9. In geval van vervoer met colli  waarvan h et model door de bevoegde autori tei t van 
h et land van h erk omst i s goedgek eurd, i s (een afsch ri ft van) h et geldi ge certi fi caat 
van goedk euri ng en i ndi en van toepassi ng (een afsch ri ft van) h et geldi ge certi fi caat 
van erk enni ng of vali dati e, als bedoeld i n 6.4.22.8 van bi j lage 1 van de VLG, ti j dens 
h et vervoer op Nederlands grondgebi ed aanwezi g. Deze documenten k unnen ook  
elek troni sch  besch i k baar worden gesteld conform 5.4.0.2 van bi j lage 1 van de VLG. 
Alle bepali ngen van h et certi fi caat van goedk euri ng worden nageleefd. 

10. De vergunni ngh ouder en de namens h em optredende personen volgen i n h et k ader 
van de gebrui k mak i ng van deze vergunni ng de i nstructi es op van de Autori tei t 
Nucleai re Vei li gh ei d en Strali ngsbesch ermi ng (h i erna: ANVS) of ambtenaren di e 
optreden namens de ANVS. 

Transportaank ondi gi ng 

11. De vergunni ngh ouder geeft ui terli j k  48 uur vóór aank omst van i edere zendi ng op 
Nederlands grondgebi ed (i n geval van een afzender op Nederlands grondgebi ed 48 
uur vóór vertrek ) een transportaank ondi gi ng door aan de volgende i nstanti es: 
• Het Verk eerscentrum Nederland (VCNL), di e optreedt als centraal 

communi cati epunt voor di t transport:  
• De ANVS te Den Haag: h ttps://lok et.anvs.nl. 
In geval van vervoer vi a  
• ; 
•  

 
•  

 

De transportaank ondi gi ng bevat: 
• de transportdatum; 
• h et vergunni ngsnummer; 
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• h et volgnummer van h et transport op grond van de vergunni ng; 

• de afzender/afzendlocati e; 
• de ontvanger/ontvangstlocati e; 
• de totale h oeveelh ei d spli j tstoffen (i n (k i lo)grammen); 
• h et aantal colli ; 
• i ndi en van toepassi ng: h et k enmerk  van h et goedk euri ngscerti fi caat/de 

goedk euri ngscerti fi caten; 

• i ndi en van toepassi ng: h et k enmerk  van h et certi fi caat/de certi fi caten van 

erk enni ng; 
• de route; 
• k entek en(s) van de trek k er(s), oplegger(s) en, i ndi en van toepassi ng, h et 

begelei di ngsvoertui g; 
• voor transport over de weg: de naam, i denti fi cati e en h et telefoonnummer van 

de transportlei der als bedoeld i n voorsch ri ft 16. 
• voor transport over zee: de naam en de vlag van h et sch i p. 
Mutati es i n bovenstaande gegevens worden zo spoedi g mogeli j k  doorgegeven aan 
bovengenoemde i nstanti es. 

Vervoer over de weg 

12. De betrok k en bepali ngen van de VLG worden i n ach t genomen. 

13. Het gebrui k  van h et voertui g of grote contai ner i s beperk t tot één afzender. 

14. Alle bi j  h et transport betrok k en personen zi j n i n staat de aanwezi ge voorzi eni ngen te 
gebrui k en c.q. te reageren op mi sbrui k . 

15. Het vervoermi ddel dat de spli j tstoffen vervoert, besch i k t over een telecommuni cati e-
voorzi eni ng di e goedgek eurd i s door de Mi ni ster van Economi sch e Zak en en Kli maat, 
of een mobi ele en/of satelli ettelefoon waarmee te allen ti j de di rect contact te leggen 
i s met h et centrale communi cati epunt . Indi en h et transport 
bestaat ui t meerdere voertui gen i s h et voldoende dat één van de voertui gen besch i k t 
over de bedoelde telecommuni cati evoorzi eni ng, mi ts de voertui gen onderli ng contact 

k unnen onderh ouden. 

16. Ti j dens i eder transport op Nederlands grondgebi ed i s een Nederlands sprek ende 
functi onari s aanwezi g, aan te dui den als transportlei der. De transportlei der i s 
gemach ti gd om te h andelen namens de vergunni ngh ouder. De transportlei der i s 
berei k baar vanaf h et ti j dsti p waarop de transportaank ondi gi ng i s gedaan tot h et 
moment dat de bestemmi ng i s berei k t. De transportlei der k an deel ui tmak en van 

de bemanni ng van h et vervoermi ddel dat de spli j tstoffen transporteert. De transport-
lei der mag tevens de rol als extra bestuurder op zi ch  nemen, mi ts h i j  eveneens 
voldoet aan de ei sen di e i n deze vergunni ng aan bestuurders zi j n opgelegd. 

17. Van alle bi j  h et transport betrok k en bemanni ngsleden en de transportlei der wordt 
vroegti j di g doch  ui terli j k  48 uur voor h et geplande transport, een geldi ge verk lari ng 

omtrent h et gedrag overlegd aan de ANVS:  In geval van 

bui tenlandse bemanni ngsleden en transportlei ders, wordt vroegti j di g doch  ui terli j k  
48 uur voor h et geplande transport een geldi ge verk lari ng overlegd, di e voldoet aan 
de ei sen di e gelden i n h et land van vesti gi ng van h et bemanni ngsli d respecti eveli j k  
de transportlei der. 
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18. De vergunni ngh ouder stelt voor de transportlei der een sch ri fteli j k e i nstructi e op 

over h oe te h andelen met h et oog op de fysi ek e bevei li gi ng en i nci denten 
(i nstructi e transportlei der). 

19. De transportlei der overtui gt zi ch  voorafgaand aan i eder transport ervan dat alle 
verei ste transportdocumenten en de i nstructi e transportlei der aanwezi g zi j n. De 
transportlei der h eeft k enni s van de i nh oud van de i nstructi e en draagt zorg voor 

h et opvolgen van deze i nstructi e. Daarnaast draagt de transportlei der zorg voor de 
overdrach t van de verantwoordeli j k h ei d voor de fysi ek e bevei li gi ng van de afzender 
aan de transportlei der en van de transportlei der aan de ontvanger. 

20. De vergunni ngh ouder verzek ert zi ch  ervan dat bi j  i eder transport van de spli j tstoffen 
tenmi nste één extra bestuurder aanwezi g i s di e de tak en van een andere bestuurder 
k an overnemen. Alle bestuurders voldoen aan de verei sten op grond van h et Beslui t 

basi svei li gh ei dsnormen strali ngsbesch ermi ng (h i erna: Bbs) en de VLG. 

21. De vergunni ngh ouder draagt er zorg voor dat er permanent ten mi nste één persoon 
(eventueel bestuurder, transportlei der of extra bestuurder) bi j  h et vervoermi ddel met 
de spli j tstoffen aanwezi g i s om h i erop toezi ch t te h ouden. Deze persoon besch i k t 
over een telecommuni cati evoorzi eni ng, di e goedgek eurd i s door de Mi ni ster van 

Economi sch e Zak en en Kli maat, of een mobi ele en/of satelli ettelefoon waarmee te 
allen ti j de di rect contact te leggen i s met h et centrale communi cati epunt. 

22. De vergunni ngh ouder stelt h et nucleai re draai boek  zoals bedoeld i n h et goedge-
k eurde bevei li gi ngsplan besch i k baar op verzoek  van de ANVS. 

Vervoer over zee 

23. De betrok k en bepali ngen van de IMDG Code worden i n ach t genomen. 

24. De vergunni ngh ouder draagt er zorg voor dat de k api tei n wordt geïnformeerd over 

de te vervoeren ladi ng. 

25. Het sch i p vaart onder de vlag van een land dat parti j  i s bi j  h et Verdrag i nzak e fysi ek e 
bevei li gi ng van k ernmateri aal en k erni nstallati es. 

Fi nanci ële zek erh ei d 

26. De vergunni ngh ouder draagt er zorg voor dat conform h et bepaalde i n arti k el 4 van 
h et Bvser een verzek eri ng of andere fi nanci ële zek erh ei d i s afgesloten voordat h et 
vervoer plaatsvi ndt. Een afsch ri ft van de verzek eri ng of andere fi nanci ële zek erh ei d 
i s bi j  de vervoersdocumenten aanwezi g. 

Strali ngsbesch ermi ng 

27. De vergunni ngh ouder draagt er zorg voor dat blootstelli ng van personen aan 
strali ng, zoveel als redeli j k erwi j s mogeli j k  i s, wordt voork omen. 
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28. 	 De vergunni ngh ouder draagt er zorg voor dat personen, di e met betrek k i ng tot h et 
vervoer of opslag i n verband met vervoer van colli  van categori e II-GEEL en III-GEEL 
namens de vergunni ngh ouder h andeli ngen verri ch ten waarbi j  een strali ngsdosi s van 
meer dan 1 mi lli si evert per k alenderj aar k an worden ontvangen, persoonli j k e 
controlemi ddelen dragen. Deze controlemi ddelen k omen van een erk ende 
dosi metri sch e di enst, zoals bedoeld i n arti k el 7.15 van h et Bbs, of i ndi en h et een 
bui tenlandse vervoerder betreft, van een i n h et betreffende land erk ende i nstelli ng, 
welk e de gegevens betreffende de ontvangen strali ng regi streert. 

29 	 Het vervoer i s onderworpen aan een strali ngsbesch ermi ngsprogramma dat 

systemati sch e voorzorgen bevat, di e voorzi en i n een adequate besch ouwi ng van 
besch ermi ngsmaatregelen tegen strali ng, zoals omsch reven i n 1.7.2 van bi j lage 1 
van de VLG en 1.5.2 van de IMDG Code. De aard en omvang van de maatregelen 
staan i n verh oudi ng met de grootte en waarsch i j nli j k h ei d van blootstelli ng aan 
strali ng. 
Besch ermi ng en vei li gh ei d worden geopti mali seerd zodat de grootte van i ndi vi duele 
doses, h et aantal blootgestelde personen en de waarsch i j nli j k h ei d van blootstelli ng 
zo laag worden geh ouden als redeli j k erwi j s mogeli j k  i s, waarbi j  economi sch e en 
soci ale factoren i n aanmerk i ng worden genomen. 

30. De vergunni ngh ouder stelt de ANVS terstond i n k enni s vi a tel. 088-4890500 van elk e 
afwi j k i ng ten opzi ch te van de geldende bepali ngen en/of normen voor 

strali ngsni veau en besmetti ng zoals omsch reven i n 4.1.9.1.2, 5.1.5.3 en 7.5.11 CV 
33 van bi j lage 1 van de VLG en 4.1.9.1.2, 5.1.5.3 en 7.1.4.5 van de IMDG Code, di e 
wordt geconstateerd ti j dens transport of na aank omst van de spli j tstoffen. 

Calami tei ten 

31. Bi j  vermi ssi ng van c.q. een ongeval met een collo dat spli j tstoffen bevat of andere 
ongevallen waarbi j  spoedei sende h ulp nodi g i s, wordt onmi ddelli j k  h et nati onale 
alarmnummer 112 gewaarsch uwd. Tevens worden gewaarsch uwd: 

• de ANVS: tel. 088-4890500. Di t nummer i s 24 uur per dag berei k baar. 
In geval van een arbei dsongeval wordt onmi ddelli j k  ook  gewaarsch uwd: 

• de Nederlandse Arbei dsi nspecti e: tel. 0800-5151. Di t nummer i s 24 uur per dag 
berei k baar. 

Bi j  andere voorvallen wordt onmi ddelli j k  h et centrale communi cati epunt 
 gewaarsch uwd. Di t nummer i s 24 uur per dag berei k baar. 
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Di t beslui t treedt, overeenk omsti g h et bepaalde i n arti k el 20.3 van de Wet mi li eubeh eer 
(h i erna: Wm), i n werk i ng met i ngang van de dag na de dag waarop de termi j n voor h et 
i ndi enen van een bezwaarsch ri ft afloopt. Indi en gedurende deze termi j n bi j  de voorzi eni ngen-

rech ter van de Afdeli ng bestuursrech tspraak  van de Raad van State een verzoek  om voorlopi ge 
voorzi eni ng i s gedaan, treedt di t beslui t ni et i n werk i ng voordat op dat verzoek  i s besli st. 

1.5 	 Bek endmak i ng en k enni sgeven 

1. Di t beslui t wordt bek endgemaak t door toezendi ng aan de aanvrager. 

2. Van di t beslui t wordt k enni s gegeven door mi ddel van h et plaatsen van een k enni sgevi ng i n 
de Staatscourant en op de websi te van de ANVS: h ttps://www.anvs.nl. 
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2 De aanvraag Kenmerk  vergunni ng 

ANVS-PP-2022/0087384 

Ons k enmerk  

ANVS-2022/377 

2.1 	 Aanlei di ng en i nh oud van de aanvraag 

Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en 
Strali ngsbesch ermi ng 

Orano NCS GmbH h eeft op 11 j anuari  2022 een aanvraag i ngedi end, als bedoeld i n arti k el 15, 
aanh ef en onderdeel a, van de Kew, voor h et over zee bi nnen Nederlands grondgebi ed (doen) 

brengen, h et over de weg vervoeren op Nederlands grondgebi ed en h et over de weg bui ten 
Nederlands grondgebi ed (doen) brengen van onbestraalde spli j tstoffen i n de vorm van verri j k t 
UF6  afk omsti g van de afzenders zoals bedoeld i n deze vergunni ng en bestemd voor Urenco 
Deutsch land te Gronau (Dui tsland) en Advanced Nuclear Fuels GmbH te Li ngen (Dui tsland). 
De aanvraag i s op 11 j anuari  2022 vi a h et di gi tale lok et van de ANVS ontvangen. Op 11 j anuari  
2022 i s per e-mai l de ontvangst van de aanvraag bevesti gd. Op 13 j anuari  2022 en op 3 
februari  2022 i s per e-mai l aanvullende i nformati e ontvangen betreffende h et certi fi caat van 
erk enni ng van h et goedk euri ngscerti fi caat van h et model van h et collo, de afzenders en de 

routes. 
Op 1 maart 2022 i s de beh andeli ng van de aanvraag op grond van de Awb sti lgelegd vanwege 
ondui deli j k h ei d over de leveri ng van de spli j tstoffen aan Urenco Deutsch land naar aanlei di ng 

van de oorlog i n Oek raïne. 
Op 30 j uni  2022 i s h et verzoek  van Orano NCS GmbH ontvangen om de beh andeli ng van de 

aanvraag te h ervatten en Urenco Deutsch land te Gronau (Dui tsland) als ontvanger te sch rappen 
ui t de aanvraag. Urenco Deutsch land h eeft nameli j k  besloten om vanwege de betrok k enh ei d van 
de Russi sch e Federati e bi j  de oorlog i n Oek raïne geen spli j tstoffen meer ui t de Russi sch e 
Federati e te wi llen ontvangen. 

2.2 Aanvraagdocumenten 

Bi j  de aanvraag zi j n de volgende documenten gevoegd: 
•  
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3 Wetgevi ng en procedures 

3.1 	 Van toepassi ng zi j nde wet- en regelgevi ng 

Kenmerk  vergunni ng 
ANVS-PP-2022/0087384 

Ons k enmerk  
ANVS-2022/377 

Wetgevi ng 
Voor h et bi nnen Nederlands grondgebi ed (doen) brengen, h et vervoeren op Nederlands 
grondgebi ed en h et bui ten Nederlands grondgebi ed (doen) brengen van spli j tstoffen i s een 

vergunni ng verei st op grond van arti k el 15, aanh ef en onderdeel a, van de Kew. 
De si tuati es besch reven i n arti k el 2, eerste li d, en arti k el 23, eerste li d, van h et Bvser doen zi ch  

ni et voor. Van een ui tzonderi ng op de vergunni ngpli ch t i s derh alve geen sprak e. 

In geval er sprak e i s van h et vervoeren van dual-use goederen (goederen voor tweeërlei  
gebrui k ) k an een vergunni ng noodzak eli j k  zi j n op grond van de dual-use verordeni ng'. In 

Nederland valt di t onder de bevoegdh ei d van de Mi ni ster van Bui tenlandse Zak en. De procedure 
voor h et verk ri j gen van een dual-use vergunni ng valt bui ten h et k ader van di t beslui t. 

Op grond van de Verordeni ng (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 j uli  2014 betreffende 
beperk ende maatregelen naar aanlei di ng van de acti es van Rusland di e de si tuati e i n Oek raïne 

destabi li seren, i s h et i n begi nsel: 
- verboden voor luch tvaartui gen di e i n de Russi sch e Federati e geregi streerd staan te 

landen op of te vertrek k en van een luch th aven beh orend bi j  de Europese Uni e of te 

vli egen boven de Europese Uni e, 
- verboden voor vaartui gen di e geregi streerd staan onder Russi sch e vlag om aan te 

meren bi j  h avens di e beh oren bi j  de Europese Uni e en 
- verboden voor de i n de Russi sch e Federati e gevesti gde wegvervoersondernemi ngen op 

h et grondgebi ed van de Europese Uni e goederen over de weg te vervoeren. 

Voor h et deel van h et vervoer dat plaatsvi ndt bui ten Nederlands grondgebi ed, i s h et aan h et 
bevoegd gezag van h et betreffende land om voor dat deel de benodi gde toestemmi ng te 

verlenen. 

Relevante regelgevi ng 
- Kernenergi ewet (Kew); met name arti k el 15; 
- Wet mi li eubeh eer (Wm); 
- Algemene wet bestuursrech t (Awb); 
- Beslui t vervoer spli j tstoffen, ertsen en radi oacti eve stoffen (Bvser); 
- Beslui t basi svei li gh ei dsnormen strali ngsbesch ermi ng (Bbs); 
- Regeli ng basi svei li gh ei dsnormen strali ngsbesch ermi ng (Rbs); 

- Regeli ng vervoer over land van gevaarli j k e stoffen (VLG); 

- Internati onal Mari ti me Dangerous Goods Code (IMDG Code); 

- Regeli ng bevei li gi ng nucleai re i nri ch ti ngen en spli j tstoffen; 

- Beslui t vergoedi ngen Kernenergi ewet. 

7 VERORDENING (EG) Nr. 428/2009 VAN DE RAAD van 5 mei  2009 tot i nstelli ng van een communautai re 
regeli ng voor controle op de ui tvoer, de overbrengi ng, de tussenh andel en de doorvoer van producten 
voor tweeërlei  gebrui k . 
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Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en 
Strali ngsbesch ermi ng 

Kenmerk  vergunni ng 

ANVS-PP-2022/0087384 

Ons k enmerk  
Procedure 	 ANVS-2022/377 

De ei sen di e aan een aanvraag om een vergunni ng worden gesteld, zi j n vermeld i n de 
arti k elen 3 en 24 van h et Bvser. Naast de namen en adressen van de aanvrager, de afzender 
en de ontvanger moet onder meer worden opgegeven: h et traj ect waarlangs h et vervoer zal 
plaatsvi nden, een omsch ri j vi ng van h et vervoermi ddel, de geldi gh ei dsduur van de vergunni ng, 
de aard en de ei gensch appen van de te vervoeren stoffen, h et type verpak k i ng, de maatregelen 

di e zi j n getroffen om een vei li g verloop van h et vervoer te bewerk stelli gen en de plaats(en) 
waar de stoffen bi nnen en/of bui ten Nederlands grondgebi ed zullen worden gebrach t. 

Voorts zi j n de arti k elen 15c, eerste li d, 16, 17 en 17a van de Kew van belang. Deze arti k elen 
bevatten regels voor h et voorberei den van h et beslui t op de aanvraag. Ui t arti k el 17, tweede li d, 
van de Kew volgt dat op de procedure voor de verk ri j gi ng van de aangevraagde vergunni ng 
Hoofdstuk  4, ti tel 4.1, van de Algemene wet bestuursrech t (h i erna: Awb) van toepassi ng i s. Di t 
betek ent dat bi j  de totstandk omi ng van h et beslui t ni et de uni forme openbare 
voorberei di ngsprocedure van afdeli ng 3.4 van de Awb i s gevolgd en dat de verleende 
vergunni ng openstaat voor bezwaar. Tegen de besli ssi ng op bezwaar k an op grond van arti k el 
20.1, van de Wm bi j  de Afdeli ng bestuursrech tspraak  van de Raad van State beroep worden 
i ngesteld. 

Op grond van arti k el 20.3, eerste li d, van de Wm treedt h et beslui t i n werk i ng met i ngang van 
de dag na de dag waarop de termi j n voor h et i ndi enen van een bezwaarsch ri ft afloopt. Indi en 
gedurende deze termi j n bi j  de voorzi eni ngenrech ter van de Afdeli ng bestuursrech tspraak  van de 
Raad van State een verzoek  om voorlopi ge voorzi eni ng i s gedaan, treedt di t beslui t ni et i n 
werk i ng voordat op dat verzoek  i s besli st. In gevallen waari n h et onverwi j ld i n werk i ng treden 
van h et beslui t naar oordeel van de ANVS noodzak eli j k  i s, k an op grond van arti k el 20.5, eerste 
li d, van de Wm i n h et beslui t bepaald worden dat h et terstond i n werk i ng treedt. 

Wei geri ngsgronden voor de vergunni ng 
Ingevolge arti k el 15b, eerste li d, van de Kew k an de vergunni ng slech ts worden gewei gerd i n 
h et belang van: 

a. de besch ermi ng van mensen, di eren, planten en goederen; 
b. de vei li gh ei d van de staat; 
c. de bewari ng en bewak i ng van spli j tstoffen en van ertsen; 
d. h et zek er stellen van de betali ng van de vergoedi ng, aan derden toek omende voor sch ade 

of letsel, h un toegebrach t; 
e. de nak omi ng van i nternati onale verpli ch ti ngen. 

In arti k el 1c van h et Bvser zi j n aanvullende wei geri ngsgronden geformuleerd. Op grond van di t 
arti k el zal een vergunni ng onder andere ook  gewei gerd worden i ndi en ni et aan de k rach tens 
arti k el 1b van h et Bvser i n samenh ang met de i n h et Bbs geldende voorwaarden betreffende 
rech tvaardi gi ng (arti k elen 2.1 tot en met 2.5), opti mali sati e (arti k elen 2.1, 2.6, 2.7, 7.33), 
dosi sli mi eten (arti k elen 2.1, 2.9, 7.3, 7.4, 7.34, 7.35, 7.36, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5) en 
desk undi gh ei d (arti k elen 5.4 tot en met 5.8, 7.1, 7.2 en 9.6) i s voldaan. Rech tvaardi gi ng, 
opti mali sati e en dosi sli mi eten zi j n de h oofdpri nci pes van h et strali ngsbesch ermi ngsbelei d. 

Bevoegd gezag 
Op grond van arti k el 15 van de Kew i s de ANVS bevoegd om op deze aanvraag te besli ssen. 
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3.2 	 Verloop van de procedure  

Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en 
Strali ngsbesch ermi ng 

Kenmerk  vergunni ng 

ANVS-PP-2022/0087384 

Ons k enmerk  

ANVS-2022/377 

Ontvangst en ontvank eli j k h ei dstoetsi ng van de aanvraag 
De aanvraag, i nclusi ef de aanvulli ng daarop, i s na ontvangst getoetst aan de daaraan te 
stellen ei sen k rach tens de Awb, h et Bvser en h et Bbs. De aanvraag voldoet daaraan en 
k an derh alve i n beh andeli ng worden genomen. 
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4 Beoordeli ngsk ader aanvraag Kenmerk  vergunni ng 

ANVS-PP-2022/0087384 

Ons k enmerk  
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Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en 
Strali ngsbesch ermi ng 

Aan h et wetteli j k  k ader van de strali ngsbesch ermi ng, zoals vastgelegd i n de Kew en de 
onderli ggende beslui ten, li ggen onder meer de dri e pri nci pes van h et 
strali ngsbesch ermi ngsbelei d ten grondslag, te weten: rech tvaardi gi ng, opti mali sati e en 
dosi sli mi eten. Indi en aan deze ui tgangspunten ni et wordt voldaan of i ndi en sprak e i s van 
een wei geri ngsgrond zoals genoemd i n arti k el 15b, eerste li d, van de Kew en lc van h et 
Bvser, wordt de vergunni ng ni et verleend. 

4.1 	 Rech tvaardi gi ng, opti mali sati e en dosi sli mi eten 

Rech tvaardi gi ng 
Rech tvaardi gi ng wi l zeggen dat een h andeli ng di e blootstelli ng aan i oni serende strali ng met zi ch  
meebrengt, slech ts i s toegestaan i ndi en de economi sch e, soci ale en andere voordelen van de 
betrok k en h andeli ng opwegen tegen de gezondh ei dssch ade di e h i erdoor k an worden 
toegebrach t. Het rech tvaardi gi ngpri nci pe i s i n de wetgevi ng vastgelegd i n arti k el 2.2 van h et 

Bbs. In dat arti k el i s bepaald dat een h andeli ng slech ts i s toegestaan, i ndi en deze door de ANVS 
i s gerech tvaardi gd, dan wel beh oort tot een categori e van h andeli ngen di e door de Mi ni ster van 
Infrastructuur en Waterstaat, de Mi ni ster van Soci ale Zak en en Werk gelegenh ei d en de Mi ni ster 
voor Medi sch e Zorg i s gerech tvaardi gd. In de Regeli ng basi svei li gh ei dsnormen 
strali ngsbesch ermi ng (h i erna: Rbs) i s i n bi j lage 2.1 een posi ti eve en negati eve li j st opgenomen 
van respecti eveli j k  gerech tvaardi gde en ni et-gerech tvaardi gde categori eën h andeli ngen. Naast 
deze categorale rech tvaardi gi ng i s i n h et k ader van de vergunni ngverleni ng nog een speci fi ek e 
rech tvaardi gi ng aan de orde voor wat betreft de aangevraagde acti vi tei t. 

Op grond van arti k el 1c, onderdeel c, van h et Bvser wordt geen vergunni ng verleend i ndi en een 
h andeli ng beh oort tot een categori e di e als gerech tvaardi gd i s bek endgemaak t, maar waarvan 
h et speci fi ek e k arak ter op grond van arti k el 3.7, onderdeel d, van h et Bbs, ni et gerech tvaardi gd 
i s. 

Opti mali sati e 
Onder opti mali sati e wordt verstaan dat de besch ermi ng van personen, di e beroepsmati g of als 
li d van de bevolk i ng i n een geplande si tuati e aan strali ng worden blootgesteld, wordt 
geopti mali seerd. Opti mali sati e lei dt ertoe dat de omvang van de i ndi vi duele doses, de k ans op 

h et optreden van blootstelli ng en h et aantal blootgestelde personen ten gevolge van een 
h andeli ng zo beperk t als redeli j k erwi j s mogeli j k  worden geh ouden. Daarbi j  wordt rek eni ng 
geh ouden met de h ui di ge stand der tech ni ek  en met economi sch e en soci ale factoren en h et 
omvat zowel mi li euh ygi ëni sch e als arbei dsh ygi ëni sch e aspecten. 

Opti mali sati e i s vastgelegd i n arti k el 15c, derde li d, van de Kew en arti k el 1c van h et Bvser, 
j uncto arti k el 2.6 van h et Bbs. In de prak ti j k  van de strali ngsbesch ermi ng wordt vaak  de term 
ALARA (As Low As Reasonably Ach i evable) gebrui k t i n plaats van opti mali sati e. 

Opti mali sati e vi ndt plaats zowel i n de voorberei di ngs- en planni ngsfase, voordat de acti vi tei t i s 
begonnen, als i n de fase nadat de acti vi tei t i s toegestaan en tot ui tvoeri ng wordt gebrach t. 
Opti mali sati e h eeft geen betrek k i ng op de afwegi ng tussen versch i llende alternati eve 
acti vi tei ten, maar zi et op de vraag i n h oeverre de nadeli ge gevolgen van een bepaalde acti vi tei t 
i n redeli j k h ei d moeten worden beperk t. 
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Dosi sli mi eten 
Dosi sli mi eten zi j n de absolute grenswaarden di e i n ach t genomen moeten worden om een 
mi ni maal besch ermi ngsni veau voor i ndi vi duele werk nemers en leden van de bevolk i ng te 
garanderen. De blootstelli ng als gevolg van een combi nati e van alle relevante h andeli ngen 
mag ni et h oger zi j n dan de gestelde dosi sli mi eten. Doel i s dat geen enk el i ndi vi du wordt 
blootgesteld aan onaanvaardbare strali ngsri si co's. Di t algemene begi nsel van strali ngs-
besch ermi ng wordt gezi en als vangnet na de toepassi ng van rech tvaardi gi ng en opti mali sati e. 

Het pri nci pe van dosi sli mi teri ng i s vastgelegd i n arti k el 2.9 van h et Bbs. De van toepassi ng 
zi j nde dosi sli mi eten zi j n i n arti k el lc, onderdeel b, van h et Bvser i n samenh ang met de 
arti k elen 7.3, 7.4, 7.34, 7.35, 7.36, 9.1 van h et Bbs neergelegd. 

4.2 	 Desk undi gh ei d 

In verband met de besch ermi ng van mensen, di eren, planten en goederen op grond van arti k el 
15b, eerste li d, onderdeel a, van de Kew, i s een verantwoorde ui tvoeri ng van h andeli ngen met 
spli j tstoffen van belang. De h andeli ngen moeten worden ui tgevoerd onder lei di ng en toezi ch t 
van verantwoordeli j k e desk undi gen en de nodi ge i nstructi es voor betrok k enen moeten zi j n 
opgesteld. In di t k ader di ent de vergunni ngh ouder ervoor te zorgen dat h et transport wordt 
begelei d door verantwoordeli j k en di e de k enni s h ebben om i n alle gevallen di e zi ch  ti j dens de 

transporten k unnen voordoen op adequate wi j ze i n h et belang van de besch ermi ng van mens en 
mi li eu op te treden. Desk undi gh ei d i s verei st zowel op grond van arti k el lc, van h et Bvser i n 
samenh ang met arti k el 5.4 en 5.7 van h et Bbs als op grond van bi j lage 1 van de VLG, bi j lage 1 
van de VSG, bi j lage 1 van de VBG, de IMDG Code en de ICAO-TI (h i erna: de modale vervoers-
regelgevi ng). 

4.3 	 Overi ge maatregelen ter voork omi ng van gevaar, sch ade of h i nder 

Tot slot wordt er getoetst of voldoende overi ge maatregelen ter voork omi ng van mogeli j k  
gevaar, sch ade of h i nder worden genomen. In dat verband wordt onder meer gek ek en naar 
de transportverpak k i ng en i ndi en van toepassi ng de fysi ek e bevei li gi ng. 

Transportverpak k i ng 
De transportverpak k i ng wordt besch ouwd als h et belangri j k ste element om mogeli j k  gevaar, 
sch ade of h i nder te voork omen. De combi nati e van verpak k i ng en i nh oud i s zo ontworpen dat 
de potenti ële doses i n alle gevallen beperk t bli j ven tot bi nnen i nternati onaal vastgelegde 

grenzen, zoals bi j voorbeeld vermeld i n 'Radi ati on Protecti on and Safety of Radi ati on Sources: 
Internati onal Basi c Safety Standards. General Safety Requi rements, Part 3' (IAEA, Wenen, 
2014). Het collo di ent te voldoen aan i nternati onaal vastgestelde ei sen. Deze ei sen zi j n 
opgenomen i n de modale vervoersregelgevi ng. 

In geval van een type B transportverpak k i ng di ent de verpak k i ng i n alle routi nemati ge, normale 
maar ook  i n ongevalsomstandi gh eden, zoals bedoeld i n de modale vervoersregelgevi ng, eri n te 
voorzi en dat geen radi oacti vi tei t i n h et mi li eu wordt versprei d en de strali ng zo veel als 
redeli j k erwi j s mogeli j k  wordt afgesch ermd. 
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Wat betreft de termi nologi e h et volgende. Onder verpak k i ng wordt verstaan h et samenstel 
van onderdelen dat nodi g i s voor h et volledi g omslui ten van de radi oacti eve i nh oud. Onder 
collo wordt verstaan de verpak k i ng met radi oacti eve i nh oud. In de prak ti j k  wordt vaak  h et 
begri p "contai ner" gebrui k t waarmee "collo" of "verpak k i ng" wordt bedoeld. 

De ei sen van de modale vervoersregelgevi ng h ebben betrek k i ng op h et collo dus op de 
verpak k i ng met radi oacti eve i nh oud. 

Om aan te tonen dat h et collo voldoet aan de ei sen di ent h et ontwerp van h et collo te worden 
goedgek eurd door h et bevoegde gezag van h et land van h erk omst. Na de goedk euri ng geeft 
h et bevoegde gezag een goedk euri ngscerti fi caat af. In voorgesch reven testen ter verk ri j gi ng 
van h et goedk euri ngscerti fi caat moet worden aangetoond dat onder stri k t besch reven omstan-
di gh eden (zoals valproeven, onderdompeli ng en brand) h et collo zi j n i nslui ti ngs- en 
afsch ermi ngsfuncti e bli j ft beh ouden en dat geen cri ti ci tei t k an optreden. 

In geval van verri j k t nucleai r materi aal ("fi ssi le materi al") di ent op grond van de modale 
vervoersregelgevi ng h et goedk euri ngscerti fi caat te worden erk end door h et bevoegd gezag van 
h et land op wi ens grondgebi ed h et collo wordt vervoerd. Di t k an door mi ddel van een certi fi caat 
van erk enni ng. 

Fysi ek e bevei li gi ng 
Het vervoer van bepaalde h oeveelh eden verri j k te spli j tstoffen i s onderworpen aan relevante 
bepali ngen voortvloei ende ui t h et Verdrag i nzak e de fysi ek e bevei li gi ng van k ernmateri aal (Trb. 
1981, 7) en de Regeli ng bevei li gi ng nucleai re i nri ch ti ngen en spli j tstoffen. 

4.4 	 Beperk i ngen en voorsch ri ften 

Op grond van arti k el 15c, tweede li d, van de Kew k an een vergunni ng ter besch ermi ng van 
de bi j  of k rach tens arti k el 15b van de Kew aangewezen belangen onder beperk i ngen worden 
verleend. 
Op grond van h et derde li d van arti k el 15c van de Kew worden aan een vergunni ng de 
voorsch ri ften verbonden, di e nodi g zi j n ter besch ermi ng van de bi j  of k rach tens arti k el 15b 
van de Kew aangewezen belangen. 
Ook  i s h et mogeli j k  voorsch ri ften op grond van arti k el 7 van h et Bvser gelezen i n samenh ang 
met de arti k elen 11, 14 en 18 van h et Bvser te stellen. 

Fi nanci ële zek erh ei d 
Arti k el 4, eerste li d, van h et Bvser sch ri j ft voor dat aan een vergunni ng voor h et vervoer van 
verri j k t urani um en plutoni um h et voorsch ri ft wordt verbonden dat degene, di e aansprak eli j k  
k an zi j n voor sch ade veroorzaak t ti j dens h et vervoer en/of h et voorh anden h ebben bi j  opslag 
i n verband met vervoer, ter dek k i ng van di e aansprak eli j k h ei d besch i k t over een verzek eri ng 
of andere fi nanci ële zek erh ei d als bedoeld i n de Wet aansprak eli j k h ei d k ernongevallen (h i erna: 
Wak o). De Wak o geeft ui tvoeri ng aan h et Verdrag van Pari j s i nzak e nucleai re aansprak eli j k h ei d. 
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Het Bvser maak t i n arti k el 4, derde li d, een ui tzonderi ng op h et moeten besch i k k en over 
een verzek eri ng of andere fi nanci ële zek erh ei d i n geval van vervoer van k lei ne h oeveelh eden 
verri j k t urani um of van urani um met een beperk te verri j k i ngsgraad. Deze ui tzonderi ng i s tot 
stand gek omen door een beslui t van de "Organi sati on for Economi c Co-operati on and 
Development Steeri ng Commi ttee for Nuclear Energy" (OECD Steeri ng Commi ttee) 8  welk e 
bevoegd i s om bi ndende beslui ten te nemen i n h et k ader van h et Verdrag van Pari j s. 

8  Deci si on of 17-10-1977 [NE/M(77)2], bi j  art 1(b) van h et Verdrag van Pari j s van 1960 i nzak e 
aansprak eli j k h ei d voor sch ade door k ernongevallen. 
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Algemene rech tvaardi gi ng 
Orano NCS GmbH h eeft een aanvraag i ngedi end voor h et bi nnen Nederlands grondgebi ed 
(doen) brengen, h et vervoeren op Nederlands grondgebi ed en h et bui ten Nederlands 
grondgebi ed (doen) brengen van spli j tstoffen. Het bi nnen Nederlands grondgebi ed (doen) 
brengen, h et vervoeren op Nederlands grondgebi ed en h et bui ten Nederlands grondgebi ed 
(doen) brengen van spli j tstoffen di e vallen onder de Regeli ng bevei li gi ng nucleai re i nri ch ti ngen 
en spli j tstoffen, i s een gerech tvaardi gde h andeli ng op grond van III.A.1 i n bi j lage 2.1 onderdeel 

A, van de Rbs. 

Speci fi ek e rech tvaardi gi ng 
De spli j tstoffen i n de vorm van verri j k t UF6  worden door de ontvanger gebrui k t voor de 

producti e van brandstof voor k ernreactoren. Orano NCS GmbH h eeft bi j  de aanvraag 
aangetoond dat de ontvanger gerech ti gd i s de spli j tstoffen te ontvangen. Ook  vergewi st Orano 
NCS GmbH zi ch  voorafgaand aan i eder transport ervan of de ontvanger (nog steeds) gerech ti gd 
i s om de spli j tstoffen te ontvangen (paragraaf 1.3, voorsch ri ft 3 van deze vergunni ng). 

Tenslotte, Nederland i s i n geval van deze transporten doorvoerland. Op basi s van de h ui di ge 
EU-sancti es i s h et vervoeren van spli j tstoffen van en naar de Russi sch e Federati e, ondank s 
enk ele k lei ne beperk i ngen, ni et verboden. Deze transporten k unnen dus conform wet- en 
regelgevi ng plaatsvi nden. In deze vergunni ng staan een aantal passages opgenomen (onder 
andere h oofdstuk  3.1), waari n Orano NCS GmbH erop wordt gewezen dat er beperk i ngen gelden 
en om rek eni ng te h ouden met eventuele toek omsti ge EU-sancti es di e gevolgen zouden k unnen 

h ebben voor deze transporten. 

Ui t bovenstaande volgt dat h et aangevraagde vervoer gerech tvaardi gd i s. 

Opti mali sati e 
Bi j  maatregelen i n h et k ader van opti mali sati e worden de volgende ui tgangspunten i n ach t 
genomen: 

• de bron wordt zoveel als redeli j k erwi j s mogeli j k  afgesch ermd; 
• er wordt zoveel als redeli j k erwi j s mogeli j k  afstand tot de bron i n ach t genomen; 

• er wordt zo k ort als redeli j k erwi j s mogeli j k  i n de buurt van de bron verbleven. 

Voor een belangri j k  deel wordt, vi a de ei sen di e de modale vervoersregelgevi ng stelt aan colli , 
ui tvoeri ng gegeven aan deze ui tgangspunten. Orano NCS GmbH geeft aan gebrui k  te mak en 
van colli  di e aan deze ei sen voldoen. Hi erdoor mogen de colli  worden gek wali fi ceerd als ade-

quaat en stand der tech ni ek . 

Daarnaast i s h et vervoer onderworpen aan een strali ngsbesch ermi ngsprogramma met h et doel 
de besch ermi ng tegen strali ng en vei li gh ei d te opti mali seren (paragraaf 1.3, voorsch ri ft 29 van 
deze vergunni ng) en een beh eersysteem voor h et vervoersproces als geh eel (paragraaf 1.3, 
voorsch ri ft 6 van deze vergunni ng) om de besch ermi ng te waarborgen. 

De gek ozen route(s) over de weg zi j n de k ortst mogeli j k e routes en gaan zoveel als mogeli j k  
over auto(snel)wegen, zodat h et aantal blootgestelden en de duur van blootstelli ng zo beperk t 
mogeli j k  worden geh ouden. 
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In geval van onvoorzi ene omstandi gh eden (zoals problemen met h et verk eer of openbare 
orde) k an op de dag van h et transport op grond van paragraaf 1.3, voorsch ri ft 1b, van deze 
vergunni ng, de Landeli j k e Eenh ei d van de Nati onale Poli ti e deze route wi j zi gen. Zodoende 

wordt zorg gedragen dat de belangen bedoeld i n arti k el 15b, eerste li d, van de Kew, besch ermd 
zi j n en de i n arti k el 7, eerste li d, gelezen i n samenh ang met arti k el 11, van h et Bvser, 
genoemde blootstelli ng en/of besmetti ng wordt voork omen. 

Het bovenstaande laat onverlet dat de burgemeester op grond van zi j n bevoegdh eden zo 
nodi g eveneens de route bi nnen zi j n gemeente k an wi j zi gen. 

Gelet op h et voorafgaande wordt voor di t vervoer aan de verei sten met betrek k i ng tot 
opti mali sati e voldaan. 

Dosi sli mi eten 
De dosi sli mi eten i n arti k elen 7.3, 7.34, 7.35, 7.36 en 9.1 van h et Bbs worden i n ach t genomen. 

5.2 	 Desk undi gh ei d 

Orano NCS GmbH draagt er zorg voor dat h et vervoer over de weg en over zee plaatsvi ndt door 
vervoerders di e besch i k k en over de benodi gde desk undi gh ei d als bedoeld i n 1.3 van bi j lage 1 
van de VLG en 1.3 van de IMDG Code. In de vergunni ng zi j n bovendi en extra voorsch ri ften 
opgenomen waar de bemanni ng van h et vervoermi ddel aan moet voldoen. 

Gelet h i erop i s de desk undi gh ei d voldoende gewaarborgd. 

5.3 	 Overi ge maatregelen ter voork omi ng van gevaar, sch ade of h i nder 

Transportverpak k i ng 
Orano NCS GmbH h eeft aangegeven dat h et transport i n colli  van type B(U)F zal plaatsvi nden, 
di e voldoen aan de ei sen di e zi j n opgenomen i n 6.4 van bi j lage 1 van de VLG en 6.4 van de 
IMDG Code. Deze colli  zi j n gesch i k t voor h et vervoeren van de betreffende spli j tstoffen. 

Het ontwerp van h et collo i s i n de Vereni gde Staten gecerti fi ceerd. Het certi fi caat i s i n 
Nederland gevali deerd, zodat de colli  ook  op Nederlands grondgebi ed vervoerd mogen worden. 
Daarnaast h oudt Orano NCS GmbHzi ch  aan de overi ge ei sen di e de VLG en de IMDG Code 
stellen. 

Orano NCS GmbH draagt er zorg voor dat ti j dens h et vervoer op Nederlands grondgebi ed met 
colli  van type B(U)F (een afsch ri ft van) h et geldi ge goedk euri ngscerti fi caat en i ndi en van 
toepassi ng (een afsch ri ft van) h et geldi ge certi fi caat van erk enni ng van h et collo aanwezi g zi j n 
(paragraaf 1.3, voorsch ri ft 9 van deze vergunni ng). 

Gegeven deze fei ten k an h et vervoer van de spli j tstoffen i n deze colli  op vei li ge wi j ze 

gesch i eden. 
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Fysi ek e bevei li gi ng 
Deze transporten vallen onder de Regeli ng bevei li gi ng nucleai re i nri ch ti ngen en spli j tstoffen 
h etgeen betek ent dat een vergunni ngh ouder verpli ch t i s te voldoen aan alle relevante 
bepali ngen voortvloei ende ui t deze regeli ng. In de voorsch ri ften verbonden aan deze 
vergunni ng (paragraaf 1.3 van deze vergunni ng) zi j n bovendi en de nodi ge ei sen opgenomen 
met betrek k i ng tot di t onderwerp. 

5.4 	 Beperk i ngen en voorsch ri ften 

Ter besch ermi ng van mensen, di eren, planten en goederen i s de vergunni ng verleend onder 

beperk i ngen (paragraaf 1.2 van deze vergunni ng). Tevens zi j n ter besch ermi ng van mensen, 
di eren, planten en goederen voorsch ri ften verbonden aan de vergunni ng (paragraaf 1.3 van 
deze vergunni ng). 

Fi nanci ële zek erh ei d 
Voor deze transporten i s op grond van arti k el 4 van h et Bvser fi nanci ële zek erh ei d verei st. 
Orano NCS GmbH h eeft i n h aar aanvraag aangegeven dat zi j  een verzek eri ng h eeft afgesloten 
bi j  Alli anz. In paragraaf 1.3 van deze vergunni ng i s de ei s om fi nanci ële zek erh ei dstelli ng ook  
als voorsch ri ft verbonden aan de vergunni ng. 

Gelet op h et bovenstaande zi j n er voldoende overi ge maatregelen getroffen ter voork omi ng 
van gevaar, sch ade of h i nder. 

5.5 	 Conclusi e 

Gelet op h et h i ervoor overwogene wordt vastgesteld dat zi ch  geen wei geri ngsgrond voordoet. 
De vergunni ng wordt derh alve verleend. 
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afdeli ngsh oofd 
bi j  afwezi gh ei d 

 
afdeli ngsh oofd 

Belangh ebbenden k unnen bi nnen 6 wek en na de dag van verzendi ng van di t beslui t 
een bezwaarsch ri ft i ndi enen bi j  de Autori tei t Nucleai re Vei li gh ei d en Strali ngsbesch er-
mi ng, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. 
Di t beslui t i s verzonden op de i n de aanh ef van di t beslui t genoemde datum. 

Het bezwaarsch ri ft moet van een h andtek eni ng, datum, naam en adres van de i ndi ener 
zi j n voorzi en. De i ndi ener di ent dui deli j k  aan te geven waarom h i j  tegen di t beslui t 
bezwaar aantek ent. 

Di t beslui t treedt i n werk i ng met i ngang van de dag na de dag waarop de termi j n 
afloopt voor h et i ndi enen van een bezwaarsch ri ft. Indi en gedurende di e termi j n bi j  de 
voorzi eni ngenrech ter van de Afdeli ng bestuursrech tspraak  van de Raad van State een 
verzoek  om voorlopi ge voorzi eni ng i s gedaan, treedt di t beslui t ni et i n werk i ng voordat 
op dat verzoek  i s besli st. 

Voorlopi ge voorzi eni ng 
Indi en een bezwaarsch ri ft i s i ngedi end, k unnen belangh ebbenden aan de voorzi eni n-
genrech ter van de Afdeli ng bestuursrech tspraak  van de Raad van State, Postbus 

20019, 2500 EA te 's-Gravenh age verzoek en om een voorlopi ge voorzi eni ng te treffen, 
i ndi en - gelet op de betrok k en belangen - onverwi j lde spoed di t verei st. Bi j  h et verzoek  
di ent een afsch ri ft van h et bezwaarsch ri ft te worden overgelegd. Als burger k unt u uw 
verzoek  tot voorlopi ge voorzi eni ng ook  vi a h et di gi tale lok et van de Raad van State 
i ndi enen (h ttps://di gi taallok et.raadvanstate.nl/). Hi ervoor di ent u te besch i k k en over 
Di gi D. Voor de beh andeli ng van een verzoek  om voorlopi ge voorzi eni ng i s gri ffi erech t 
versch uldi gd. Inli ch ti ngen over de procedure en de h oogte van h et gri ffi erech t k unnen 
worden verk regen bi j  de Raad van State, telefoon 070 426 4426. 

Voor nadere i nformati e over di t beslui t k unt u terech t bi j  h et Informati epunt Kernener-
gi ewetvergunni ngen, telefoon 088-4890500, op werk dagen van 09.00 - 12.00 uur en 
van 14.00 - 17.00 uur. Ook  i s h et mogeli j k  om uw vraag per e-mai l te stellen aan 
postbus.transporti nfo@anvs.nl  onder vermeldi ng van h et k enmerk  van di t beslui t. 
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