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1. ------IND- 2009 0350 DK- NL- ------ 20090715 --- --- PROJET 

 

 
Ministerie van Volksgezondheid en Preventie 
Datum: 30 juni 2009 
Zaaknr:  0900446 
Beh.door:  SUMTK/Afd. Gezondheidspolitiek 
Doc. nr.:  69710 

Besluit betreffende de beveiliging van bepaalde biologische 
stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen1 

Uit hoofde van paragraaf 1, paragraaf 2, lid 2, paragraaf 4, lid 1, en paragraaf 6, lid 
2 en 3, van wet nr. 474 van 17 juni 2008 betreffende de beveiliging van bepaalde 
biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen, wordt het 
volgende bepaald: 

Toepassingsgebied 

Paragraaf 1. De bepalingen in dit besluit gelden voor de in bijlage 1 genoemde 
biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen die vallen 
onder de exportcontrole uit hoofde van de communautaire regeling voor controle 
op de export van producten en technologie met een dubbel gebruiksdoel en die 
kunnen worden gebruikt bij biologische aanslagen tegen personen en zo een gevaar 
kunnen vormen voor de openbare veiligheid. 
Lid 2. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding kan 
bepaalde biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen 
geheel of gedeeltelijk uitzonderen van de toepassing van de bepalingen in dit 
besluit. 

Paragraaf 2. De Minister van Volksgezondheid en Preventie kan besluiten dat de 
bepalingen in dit besluit ook andere biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen omvatten dan die, welke onder paragraaf 1 vallen, wanneer 
die biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen worden 
geacht gebruikt te kunnen worden bij biologische aanslagen tegen personen en zo 
een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid. 
Lid 2. Een besluit om ook andere biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen onder de werking van dit besluit te brengen, zie lid 1, 
wordt genomen op basis van technische instructies van het Centrum voor 
Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding. 

Definities 

Paragraaf 3. In dit besluit gelden de volgende definities: 

1) Biologische stoffen: biologische stoffen omvatten humane pathogenen, 
zoönotische stoffen en toxinen in de vorm van virussen, rickettsia’s, 
bacteriën, toxinen of subeenheden van toxinen, bepaalde schimmels en 
bepaalde genetische elementen en genetisch gemodificeerde organismen 

                                                 
1 Het besluit is als ontwerp genotificeerd in overeenstemming met Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlament en de Raad (de informatieprocedurerichtlijn) zoals gewijzigd bij Richtlijn 
98/a48/EG. 
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die kunnen worden gebruikt bij biologische aanslagen tegen personen en 
zo een gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid. 

2) Bezit: het in eigendom of in bewaring hebben van een onder het besluit 
vallende biologische stof, overbrengingsmiddel of gerelateerde materialen. 

3) Dubbel gebruiksdoel: de omstandigheid dat een biologische stof, 
overbrengingsmiddel of gerelateerde materialen kunnen worden gebruikt 
voor zowel legitieme als offensieve doeleinden. 

4) Overbrengingsmiddelen: sproei-installaties en andere onbemande 
systemen die in staat zijn om bepaalde biologische stoffen te verspreiden. 

5) Opslageenheid: eenduidige eenheid voor de opslag van bepaalde 
biologische stoffen, bijvoorbeeld een gesloten reageerbuis met een 
bacteriecultuur. 

6) Professionele doeleinden: wetenschappelijke, diagnostische of 
commerciële doeleinden waarbij particuliere ondernemingen of 
overheidsinstellingen betrokken zijn, bijvoorbeeld universiteitsafdelingen, 
ziekenhuislaboratoria, biotechnologische bedrijven, farmaceutische 
bedrijven etc. 

7) Gerelateerde materialen: materiaal, uitrusting en technologie die vallen 
onder relevante internationale verdragen en overeenkomsten of die in 
nationale controlelijsten zijn opgenomen en die kunnen worden gebruikt 
voor constructie, ontwikkeling, productie of gebruik van biologische 
wapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor. 

8) Beveiligingsplan: plan voor maatregelen of gedragsregels die moeten 
worden opgelegd om diefstal of misbruik van bepaalde biologische 
stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen te voorkomen, 
op te sporen en erop te reageren. 

9) Kwetsbaarheidsbeoordeling: het identificeren van bedreigingen en zwakke 
plekken in de beveiliging in verband met bezit, productie, gebruik, opslag, 
inkoop, verkoop, transport, overdracht en verwijdering van bepaalde 
biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen. 

10) Bedrijf: een fysiek persoon of rechtspersoon die als eigenaar en/of 
zelfstandig persoon verantwoordelijk is voor bepaalde biologische stoffen, 
overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen, met inbegrip van 
ziekenhuizen, instellingen, productiebedrijven enz. of een afdeling 
daarvan. 

Algemene regels 

Paragraaf 4 Het in bezit hebben, de productie, het gebruik en de opslag van de 
onder het besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen mogen slechts plaatsvinden nadat een vergunning is 
verkregen. 

Vergunning voor het in bezit hebben, de productie, het gebruik en de opslag enz. 
van bepaalde biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde 

materialen 

Paragraaf 5. Een vergunning uit hoofde van paragraaf 4 moet worden 
aangevraagd bij het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding. 
Lid 2. De aanvraag van een vergunning moet worden ingediend op een door het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding uitgewerkt formulier. 
Dat formulier is verkrijgbaar bij het Centrum voor Biologische Beveiliging en 
Rampenbestrijding of via www.biosikring.dk. 
Lid 3. De aanvraag van een vergunning moet worden ondertekend door de 
verantwoordelijke manager, zie paragraaf 6. De aanvraag moet ten minste de 
volgende informatie bevatten: 

1) Naam en adres van de persoon, het bedrijf, de instelling e.d. 
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2) De afdeling waar de biologische stof, het overbrengingsmiddel of het 
gerelateerde materiaal zich zal bevinden. 

3) Naam en opleiding van de voor de beveiliging verantwoordelijke persoon, 
zie de paragrafen 11 en 12 
4) Doel en gewenste omvang van de vergunning, zie de paragrafen 6 en 7. 
5) Informatie over de beveiligingssituatie, zie paragraaf 17. 
6) Informatie over de opslagsituatie, zie paragraaf 15. 

Paragraaf 6. Een vergunning kan alleen worden verleend aan personen, inclusief 
rechtspersonen, die een professioneel en legitiem doel hebben met het verkrijgen 
van de vergunning voor de onder de paragrafen 1 en 2 vallende stoffen e.d.  

Lid 2. Rechtspersonen moeten een fysiek persoon aanwijzen die samen met de 
rechtspersoon verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen betreffende 
de onder de paragrafen 1 en 2 vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen 
en gerelateerde materialen, zie paragraaf 11. 

Paragraaf 7. Er kan een vergunning worden verleend voor een afzonderlijke 
biologische stof, overbrengingsmiddel of gerelateerde materialen of voor groepen 
van biologische stoffen, overbrengingsmiddelen of gerelateerde materialen. 
Lid 2. De vergunning kan worden verleend voor een afgebakende periode, of zo 
lang als de activiteit die de grond voor de vergunning vormt, ononderbroken 
plaatsvindt, zie echter paragraaf 9. 
Lid 3. Verder kan een vergunning worden verleend voor een diagnostisch 
onderzoek, waarin eventueel de onder het besluit vallende biologische stoffen 
betrokken kunnen zijn, zie bijlage 1. Uiterlijk 14 dagen na beëindiging van het 
onderzoek moeten dergelijke biologische stoffen worden verwijderd, tenzij een 
vergunning wordt aangevraagd met betrekking tot de specifieke biologische stof.  

Paragraaf 8. Bij het verlenen van een vergunning kan het Centrum voor 
Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding behalve de in het besluit 
vastgestelde eisen, ook nog bijzondere eisen stellen met betrekking tot opslag, 
verwijdering, voorraadbeheer, de beveiligingssituatie en de opleiding van 
personeel, met inbegrip van de personen die verantwoordelijk zijn voor de 
beveiliging. 

Paragraaf 9. Bij veranderingen in de activiteiten van het bedrijf die van betekenis 
zijn voor het verkrijgen van een vergunning, moeten deze worden gemeld aan het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding.  
Lid 2. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding kan een 
vergunning die is verleend uit hoofde van paragraaf 4, geheel of gedeeltelijk 
intrekken als niet wordt voldaan aan de eisen die uit hoofde van paragraaf 8 zijn 
vastgesteld of als wordt geconstateerd dat het bedrijf niet langer voldoet aan de 
voorwaarden om een vergunning te verkrijgen.. 
Lid 3. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding kan een 
reeds verleende vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, als dat 
wenselijk is uit essentiële overwegingen met betrekking tot de veiligheid. 
Lid 4. Termijnen voor het verwijderen van eventuele stoffen enz. na het verlopen 
van de vergunning worden vastgesteld door het Centrum voor Biologische 
Beveiliging en Rampenbestrijding, zie paragraaf 8. 

Verantwoordelijkheden en opleiding 

Paragraaf 10. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de naleving van de regels in 
het besluit en voor de naleving van eventuele voorwaarden en eisen die in de 
verkregen vergunning zijn vastgesteld. 
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Paragraaf 11. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat één of meer door het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding goedgekeurde en bij 
het bedrijf werkzame, voor de beveiliging verantwoordelijke personen worden 
aangewezen.. Ten behoeve van de goedkeuring moet de persoon die is aangewezen 
als verantwoordelijke voor de beveiliging, schriftelijk toestemming geven voor het 
verzamelen van informatie over strafbare feiten. 
Lid 2. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat een nieuwe voor de beveiliging 
verantwoordelijke persoon wordt aangewezen en dat deze door het Centrum voor 
Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding wordt goedgekeurd, voordat een 
voor de beveiliging verantwoordelijk persoon van zijn functie wordt ontheven. 

Paragraaf 12. De door het bedrijf aangewezen voor de beveiliging 
verantwoordelijke persoon moet een door het Centrum voor Biologische 
Beveiliging aangeboden opleiding volgen. Deze opleiding wordt kosteloos 
aangeboden. 
Lid 2. De door het bedrijf aangewezen voor de beveiliging verantwoordelijke 
persoon moet ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de onder dit 
besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde 
materialen, op de hoogte zijn van de regels die op dit gebied gelden en dat ze op de 
hoogte zijn van de door het Centrum voor Biologische Beveiliging en 
Rampenbestrijding uitgegeven instructies. Deze instructies zijn verkrijgbaar bij het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding of via 
www.biosikring.dk. 
Lid 3. De door het bedrijf aangewezen voor de beveiliging verantwoordelijke 
persoon moet registreren welke personen toegang hebben toe de onder het besluit 
vallende biologische stoffen. Deze lijst moet te allen tijde op verzoek aan het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding kunnen worden 
getoond. 

Paragraaf 13. Indien niet geregistreerde personen toegang hebben tot de onder het 
besluit vallende biologische stoffen, mag dat alleen gebeuren onder begeleiding 
van een geregistreerd persoon, zie paragraaf 12, lid 3, en onder diens 
verantwoordelijkheid. 

Paragraaf 14. Voor zover er uit hoofde van paragraaf 4 vergunning is verleend om 
met een nader bepaalde biologische stof, overbrengingsmiddel of daaraan 
gerelateerde materialen te werken, en het werk hiermee in direct verband staat met 
de productie of het testen van wapens, kan het Centrum voor Biologische 
Beveiliging en Rampenbestrijding een veiligheidsbeoordeling eisen van de 
personen die bij dat werk betrokken zijn.  

Opslag en transport 

Paragraaf 15. De onder het besluit vallende biologische stoffen, 
overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen moeten zodanig worden 
opgeslagen dat ze beveiligd zijn tegen diefstal en misbruik. 

Paragraaf 16. Transport van de onder het besluit vallende biologische stoffen, zie 
paragraaf 1, moet plaatsvinden in overeenstemming met geldende bepalingen voor 
het transport van gevaarlijke stoffen. Voor het wegtransport gelden de bepalingen 
van het ADR (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg) voor klasse 6.1 en 6.2 (UN nummer 2814, 3373, 
3172 en 3462), voor spoorwegtransport gelden de bepalingen van het RID 
(Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke 
goederen) voor klasse 6.1 en 6.2 (UN nummer 2814, 3373, 3172 en 3462), voor 
zeetransport gelden de bepalingen van de IMDG (Internationale code voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) voor klasse 6.1 en 6.2 (UN nummer 
2814, 3373, 3172 en 3462), en voor luchttransport gelden de bepalingen van de 
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ICAO-TI (Technische Voorschriften van de Internationale Organisatie voor 
Burgerluchtvaart) voor klasse 6.1 en 6.2 (UN nummer 2814, 3373, 3172 en 3462). 
Lid 2. Het bedrijf moet er zorg voor dragen dat de door het bedrijf gebruikte 
transporteurs, vervoersbedrijven e.d. op de hoogte zijn van hun 
verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de goederen die aan hen zijn 
toevertrouwd. 
Lid 3. Transporteurs, vervoersbedrijven e.d. moeten er zorg voor dragen dat 
zendingen met bepaalde biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen die onder dit besluit vallen, op zodanige wijze worden 
getransporteerd, onderweg worden opgeslagen en aan de ontvanger worden 
overgedragen dat ze zijn beveiligd tegen diefstal, misbruik en zoekraken en ze 
moeten ervoor zorgen dat buitenstaanders er niet mee in contact kunnen komen. 

Beveiliging 

Paragraaf 17. Bij de aanvraag van een vergunning moet het bedrijf een 
kwetsbaarheidsbeoordeling en een beveiligingsplan opstellen, die deel zullen 
uitmaken van de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning. De 
kwetsbaarheidsbeoordeling en het beveiligingsplan worden opgesteld op een 
speciaal formulier dat verkrijgbaar is bij het Centrum voor Biologische Beveiliging 
en Rampenbestrijding of via www.biosikring.dk. 
Lid 2. Het beveiligingsplan moet het volgende bevatten: 

1) Registratieprocedures met betrekking tot voorraadbeheer. 

2) Procedures met betrekking tot verwijdering. 
3) Proceduresmet betrekking tot ongelukken. 
4) Systemen voor toegangscontrole. 
5) Technische beveiligingsbarrières, waaronder alarmsystemen, 

technische controle van alarminstallaties enz.. 
6) Als dat nodig is, een veiligheidsbeoordeling van geselecteerde 
personen, zie paragraaf 14. 
7) Beveiliging van gevoelige informatie, waaronder de opslag van 

informatie met betrekking tot technologie, de opslag van stoffen 
e.d. alsmede informatie over personeel en bezoek (IT/document 
veiligheid). 

8) Oefeningen/opleidingen. 
Lid 3. Het beveiligingsplan moet voortdurend up-to-date worden gehouden en het 
moet op verzoek aan het Centrum voor Biologische Beveiliging en 
Rampenbestrijding kunnen worden getoond. 

Registratie en verwijdering van biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen 

Paragraaf 18. Het bedrijf houdt een register/voorraadlijst bij van de biologische 
stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen die onder dit besluit 
vallen en waarvoor het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft. De 
registratie/voorraadlijst moet doorlopend, maar ten minste éénmaal per kwartaal, 
worden bijgehouden. De registratie en andere documenten betreffende de 
vergunning moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. 
Lid 2. Het bedrijf doet ten minste eenmaal per jaar verslag van de voorraad aan het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding. Veranderingen in de 
voorraad worden geregistreerd volgens een door het Centrum voor Biologische 
Beveiliging en Rampenbestrijding vastgestelde procedure. 
Lid 3. Het bedrijf moet op verzoek van het Centrum voor Biologische Beveiliging 
en Rampenbestrijding het register/de voorraadlijst kunnen tonen. 
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Paragraaf 19. Inkoop, verkoop, overdracht of verwijdering van biologische 
stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde materialen die onder dit besluit 
vallen, moeten binnen 14 dagen na de inkoop, de verkoop, de overdracht of de 
verwijdering aan het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding 
worden gerapporteerd onder opgaaf van type, hoeveelheid en afzender/ontvanger. 
Lid 2. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat verwijdering op zodanige wijze 
plaatsvindt dat biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde 
materialen geen veiligheidsrisico voor mensen kunnen vormen. 
Lid 3. Het bedrijf stelt procedures vast voor de verwijdering van de onder het 
besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde 
materialen, zie paragraaf 17, lid 2. 

Ongelukken en zoekraken 

Paragraaf 20. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding 
moet onmiddellijk worden ingelicht wanneer zich de volgende gevallen voordoen: 

1) Diefstal, misbruik of op een andere manier zoekraken van de onder dit 
besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen. 

2) De verdenking van vrijkomen van de onder dit besluit vallende 
biologische stoffen. 

3) Het aantreffen van of de verdenking van de aanwezigheid van onder 
dit besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen. 

Lid 2. Onbevoegden moeten weggehouden worden van alle plaatsen waar de onder 
dit besluit vallende biologische stoffen ongecontroleerd voorkomen, totdat het 
Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding ervoor heeft gezorgd 
dat maatregelen zijn getroffen om mogelijke gevaren af te wenden. 

Toezicht 

Paragraaf 21. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding 
houdt toezicht op de naleving van de bepalingen in dit besluit. 

Paragraaf 22. Het Centrum voor Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding 
kan een verbod op het bezit, de productie, het gebruik en de opslag van de onder 
het besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en gerelateerde 
materialen uitvaardigen, totdat aan de door het Centrum voor Biologische 
Beveiliging en Rampenbestrijding vastgestelde eisen is voldaan. 

Bezwaar , straf, inwerkingtreding en overgangsbepalingen 

Paragraaf 23 Tegen beslissingen van het Centrum voor Biologische Beveiliging 
en Rampenbestrijding uit hoofde van dit besluit kan binnen vier weken een 
bezwaarschrift worden ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid en 
Preventie. 

Paragraaf 24. Tenzij uit hoofde van andere wetgeving andere straffen moeten 
worden opgelegd, wordt boete opgelegd aan ieder die in overtreding is van 
paragraaf 4, paragraaf 8, paragraaf 9, lid 1 en 4, de paragrafen 10 - 16, paragraaf 
17, lid 3, de paragrafen 18 - 20 en paragraaf 22. 
Lid 2. De straf voor overtreding van paragraaf 4, paragraaf 8, paragraaf 9, lid 1 en 
4, de paragrafen 15 - 16 en paragraaf 19, lid 1 - 2, kan bij verzwarende 
omstandigheden oplopen tot een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar, wanneer 
de overtreding opzettelijk of door grove onachtzaamheid is begaan, wanneer bij de 
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overtreding aanzienlijke schade is toegebracht aan personen, eigendommen of aan 
het milieu of gevaar hiervoor is veroorzaakt, of wanneer er een financieel voordeel, 
waaronder besparingen, is behaald of beoogd voor de betrokken persoon zelf of 
voor derden. 
Lid 3. Er kan vervolging worden ingesteld tegen bedrijven e.d. (rechtspersonen) 
overeenkomstig de regels van hoofdstuk 5 van het Wetboek van Strafrecht. 

Paragraaf 25. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2009. 
Lid 2. Bedrijven die bij de inwerkingtreding van dit besluit in het bezit zijn van 
onder het besluit vallende biologische stoffen, overbrengingsmiddelen en 
gerelateerde materialen, moeten, wanneer men deze ook in de toekomst wil 
bezitten, uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van inwerkingtreding een 
aanvraag voor een vergunning indienen. Indien dit niet het geval is, moet de 
biologische stof, het overbrengingsmiddel of het daaraan gerelateerde materiaal op 
een veilige manier worden vernietigd, zie paragraaf 19. 
Lid 3. Bedrijven die binnen de in lid 2 genoemde periode een aanvraag hebben 
ingediend, hebben een tijdelijke vergunning, die geldt tot het Centrum voor 
Biologische Beveiliging en Rampenbestrijding een beslissing over de aanvraag 
heeft genomen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid en Preventie, [datum] 

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


