Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van [datum], nr.
ANVS-2022/4465, tot wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming in verband met de vaststelling de maximale duur van de periode dat
radioactieve afvalstoffen en splijtstoffen of ertsen bevattende afvalstoffen mogen worden bewaard
alvorens zij worden afgevoerd, en tot het aanbrengen van een correctie

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,
Gelet op de artikelen 4.29, eerste lid, onderdeel b, 10.7, derde lid, van het Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en artikel 19, eerste en tweede lid, onderdeel i, van
het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen;
Besluit:

Artikel I
De ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A
In hoofdstuk 3 wordt na artikel 3.20 een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 3.7. Radioactieve afvalstoffen en splijtstoffen of ertsen bevattende afvalstoffen
Artikel 3.21 (afvoertermijn)
1. De termijn, bedoeld in artikel 10.7, derde lid, van het besluit, respectievelijk in artikel 19,.
eerste en tweede lid, onderdeel i, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in
samenhang met artikel 10.7, derde lid, van het besluit, bedraagt ten hoogste twee jaren na het
tijdstip waarop
a. de radioactieve stoffen overeenkomstig artikel 10.7, eerste lid, van het besluit als radioactieve
afvalstof zijn aangemerkt, of
b. gebruikte splijtstof als splijtstof of erts bevattende afvalstof is aangemerkt.
2. De Autoriteit kan met het oog op de stralingsbescherming van werknemers of leden van de
bevolking in een aan de vergunning verbonden voorschrift van de in het eerste lid genoemde
termijn afwijken.
3. Het eerste lid is tot twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel niet van
toepassing op het afvoeren van als splijtstof of erts bevattende afvalstof of radioactieve
afvalstoffen uit inrichtingen waarvoor op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel b, van de wet
een vergunning is verleend, voor zover in die vergunning geen voorschrift als bedoeld in het
tweede lid is opgenomen.
B
In bijlage 9, tabel 1, linker kolom, wordt de vermelding van het element 'Magnesium' tussen de
vermeldingen van de elementen 'Chroom' en 'Ijzer' vervangen door: Mangaan.

Artikel II
1. Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van [...] 2022.
2. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin deze verordening wordt geplaatst.
Deze verordening zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
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