
 
 
Regels rondom toegang en verblijf EPZ 
 
Algemeen 
Uit oogpunt van beveiliging en veiligheid stelt EPZ bepaalde eisen aan personen die toegang moeten 
hebben op de terreinen en in de gebouwen van EPZ.  
Van de hieronder opgesomde voorwaarden wordt niet afgeweken. Bij onvolledigheid van de 
aanmelding of bij het ontbreken van de vereiste documenten wordt geen toegang verleend. 
Personen die niet meewerken aan toegangscontroles worden niet toegelaten. EPZ is onder geen 
beding aansprakelijk voor eventuele vertraging die hierdoor ontstaat. De aanvrager dient er rekening 
mee te houden dat met de aanvraag en afhandeling van bepaalde documenten (bijv. de VOG) enkele 
weken gemoeid kunnen zijn. 
 
Voor de aflevering van goederen 
Chauffeurs en bijrijder(s) dienen zich bij toegang op de terreinen van EPZ te kunnen legitimeren met 
een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatiebewijs. 
 
Voor het leveren van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden: 
Standaard 
1. Een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij toegang. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als 
legitimatiebewijs. 
2. Persoonlijke gegevens moeten: 
- worden aangeleverd zoals deze in het identiteitsbewijs vermeld staan: volledige namen, 
geboortedatum en geboorteplaats  Ook dienen adres en woonplaats te worden aangeleverd.  
-  minstens  14 kalenderdagen voorafgaand aan het bezoek bij EPZ aangeleverd zijn via de mail bij 
de EPZ contactpersoon. 
  
Aanvulling 1: Verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen 
Voor bepaalde werkzaamheden, nader af te stemmen met EPZ, is een Verklaring omtrent gedrag 
natuurlijke personen (VOG) vereist. Een VOG wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en kan 
worden aangevraagd bij de gemeente van aanvrager. Het formulier ten behoeve van de aanvraag 
dient gedownload te worden op http://epz.nl/leveranciersinformatie 
Buitenlandse werknemers dienen een equivalent van een VOG, verstrekt door het bevoegd gezag in 
het land van herkomst, te overleggen. 
 
Aanvulling 2: Verklaring van Geen Bezwaar 
Voor bepaalde werkzaamheden is het ondergaan van een veiligheidsonderzoek vereist. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de AIVD en dient te resulteren in een Verklaring van Geen Bezwaar 
(VVGB). Het onderzoek wordt aangevraagd door EPZ. 
 
Buitenlandse werknemers 
Buitenlandse werknemers dienen naast voornoemde eisen te beschikken over een geldige 
verblijfstitel en een tewerkstellingsvergunning indien vereist. De meest actuele situatie aan welke 
eisen buitenlandse werknemers moeten voldoen staat vermeld op www.szw.nl. 
 
Veiligheidsvereisten algemeen 
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn vereist: 

• Diploma “basisveiligheid VCA (B-VCA) 
• Diploma “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende” (VOL-VCA)of gelijkwaardig. In het 

laatste geval dient de gelijkwaardigheid door de leverancier te worden aan getoond. 
 
Veiligheidsvereisten nucleair 
Personen die werkzaamheden verrichten binnen het nucleaire gedeelte van EPZ dienen 
gekwalificeerd en gekeurd te zijn als radiologisch werker. De geldigheid van een radiologische 
goedkeuring is beperkt tot maximaal 1 jaar. Goedkeuringen vervallen automatisch indien geen tijdige 
herkeuring plaatsvindt. De norm voor de jaardosis bij EPZ is maximaal 10 mSv. Met het oog op deze 
norm dient de leverancier of dienstverlener tijdens de looptijd van de werkzaamheden steeds 
rekening te houden met de dosis die wordt opgelopen. De leverancier of dienstverlener dient derhalve 
voorafgaand aan de werkzaamheden een dosisplanning op te stellen voor de gehele periode van de  



 
werkzaamheden. Hierover dient tijdig vooraf overleg te worden gevoerd met de daarvoor 
aangewezen contactpersoon van EPZ. 
 
Aanvulling voor buitenlandse werknemers 
Buitenlandse radiologisch werkers zijn verplicht voor aanvang van de werkzaamheden een 
stralingspas te tonen, waarin de medische keuringsdatum en de ontvangen dosis zijn vermeld. 
 
Algemeen geldende vereisten voor het uitvoeren van werkzaamheden 
Personen die werkzaamheden verrichten op de EPZ terreinen dienen een van de volgende talen 
voldoende te beheersen: Nederlands, Engels of Duits. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het poortvoorlichtingsprogramma te worden gevolgd. In 
het programma, dat met behulp van een computer wordt uitgevoerd, zijn een aantal toets vragen 
opgenomen om te testen of de werknemer voldoende kennis dienaangaande bezit. 
 
Mensen die achter de handpalmscan (centrale hekwerk) werkzaamheden moeten uitvoeren dienen  
een cursus veilig werken te volgen.  Afhankelijk van welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te 
worden kan door EPZ bepaald worden of er nog aanvullende cursus gevolgd dient te worden. Bijv. 
cursus vergunninghouder,  NEN VOP / VP. Deze cursus(sen) kan op iedere computer met internet 
verbinding gevolgd worden.  
Afhankelijk van de cursus kan het nodig zijn dat er nog een toets  bij EPZ afgelegd moeten worden,  
De werkzaamheden bij EPZ dienen ordelijk te worden verricht. Dit houdt in dat de werkplek op de 
juiste wijze moet worden ingericht en dat overtollige gereedschappen, restmaterialen, etc. tussentijds 
moeten worden afgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden dient de werkplek schoon te worden 
opgeleverd. 
 
Controle op voorwerpen, materialen en alcoholgebruik 
Alle personen en voertuigen worden bij het betreden of verlaten van de omheinde EPZ terreinen 
gecontroleerd op het meenemen of meevoeren van ongeoorloofde materialen. Controles vinden  
plaats met behulp van controle- en detectieapparatuur en worden uitgevoerd door  
beveiligingsmedewerkers. Tevens zijn medewerkers verplicht mee te werken aan alcoholcontroles. 

Toegangspassen 
Aan alle medewerkers worden elektronische toegangspassen verstrekt.  Dit kunnen passen zijn die 
geldig zijn voor een dag of in het geval van een doorlopende pas voor een langere periode. 
Deze passen zijn strikt persoonlijk en moeten na einde werkzaamheden worden ingeleverd bij de 
Beveiligingsdienst. 


