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Het Franse energiebedrijf EDF (Électricité de France) bracht deze onderdelen voor 
verdere verwerking van Frankrijk naar Zweden. Een dergelijk transport over het 
Nederlandse binnenwater was niet eerder uitgevoerd en is zonder problemen 
verlopen. 

Uit voorzorg informeerden we eind 2021 kopers en leveranciers van 
consumentenproducten. Nadat de ANVS een melding kreeg van een bezorgde 
burger, en andere signalen had, hebben we het RIVM-onderzoek laten doen 
en daaruit bleek dat onder andere een zogenoemde anti-5G hanger en 
enkele ‘negatieve ionensieraden’ meer radioactieve stoffen bevatten dan in 
Nederland is toegestaan. Reden dus voor ons om deze producten te verbieden. 
Nu denken mensen bij ‘radioactiviteit’ en ‘straling’ vaak aan gevaar. In onze 
informatievoorziening wilden we onnodige zorgen daarover voorkomen en mede 
daarom zorgden we dat mensen met hun vragen terecht konden bij de ANVS. 

Het bestuur van de ANVS,

Voorwoord
Ook bij de ANVS waren in 2021 de effecten merkbaar van de voortdurende 
coronapandemie. Toch ging ons werk, soms in aangepaste vorm, gewoon door: 
vergunningverlening, inspecties, veiligheidsbeoordelingen, om enkele van onze 
primaire werkzaamheden te benoemen. Natuurlijk ondersteund door facilitaire 
zaken waar door onze stafafdeling bedrijfsvoering in is voorzien. De pandemie, en 
maatregelen om deze in te dammen, hebben in 2021 wederom een flink beroep 
gedaan op de flexibiliteit en weerbaarheid van onze medewerkers. We zijn trots 
op onze medewerkers en de voortgang in het werk dat zij hebben gerealiseerd: 
ook in 2021 is er een hoog niveau geleverd in de bewaking en bevordering van 
de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In dit jaarverslag vindt u daarvan 
een overzicht, geordend volgens de wettelijke taken die wij als ANVS hebben. 
Hieronder lichten we daar kort drie opvallende zaken voor 2021 uit, zonder afbreuk 
te willen doen aan al het andere werk dat is verzet door onze medewerkers.

We besteedden aandacht aan initiatieven voor nieuwe nucleaire installaties voor 
(hoofdzakelijk) de productie van medische radioisotopen, zoals Pallas in Petten 
en Shine in Veendam. Deze medische isotopen worden gebruikt voor diagnose 
en therapie, bijvoorbeeld bij kanker. Het werk van 2020 voortzettend hebben 
we ook in 2021 gewerkt aan veiligheidsbeoordelingen ter voorbereiding van de 
vergunningaanvraag voor Pallas. Daarnaast is in 2021 met Shine het vooroverleg 
gestart om een vergunningaanvraag voor te bereiden. Zo organiseerden we voor 
inwoners van Veendam een informatieavond, samen met onder meer de gemeente 
en Provincie Groningen, en hebben we vastgesteld welke aspecten aan bod 
moeten komen in de op te stellen milieueffectrapportrapportage van Shine.

Samen met onze collega’s van FANC en ASN, respectievelijk de Belgische en 
Franse autoriteit, hielden we toezicht op een internationaal transport van 
stoomgeneratoronderdelen van een voormalige Franse kerncentrale.  

Annemiek van Bolhuis, 
bestuursvoorzitter

Marco Brugmans,  
plv. bestuursvoorzitter
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1.1 Ontwikkelingen in 2021

1.1.1 Continuïteit in taakuitvoering ANVS ten tijde van COVID-19
Sinds de eerste lockdown in maart 2020 heeft de ANVS maatregelen genomen 
om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zoveel mogelijk konden worden 
gecontinueerd. Daarbij was het essentieel dat het toezicht op de nucleaire 
veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging op adequaat niveau blijft. 
Deze maatregelen	zijn	in	2021	onverminderd	voortgezet.

Voor het uitvoeren van inspecties maakt de ANVS een risicogerichte afweging 
waar toezicht het meest nodig is, zoals ook al gebruikelijk was voorafgaand aan 
de uitbraak van COVID-19. In 2021 is de ANVS het gehele jaar fysieke inspecties 
blijven uitvoeren bij nucleaire installaties, die tot de vitale infrastructuur van 
Nederland behoren. Ook inspecties bij vergunninghouders die werken met 
stralingsbronnen zijn doorgegaan. Dat gaat onder meer om ziekenhuizen, 
tandartsen, wegenbouwers, transporteurs en opslaglocaties van hoogactieve 
bronnen. Waar mogelijk heeft het toezicht op afstand plaatsgevonden, waar 
noodzakelijk is fysiek toezicht uitgevoerd. Het toezicht op afstand heeft zijn 
toegevoegde waarde laten zien en zal in de toekomst als regulier toezicht-
instrument kunnen worden ingezet. De ANVS is bij alle fysieke inspecties binnen 
de aangepaste mogelijkheden van COVID-19 te werk gegaan ter bescherming van 
medewerkers van vergunninghouders en inspecteurs.

1.1.2  Voorbereidingen op nieuwe nucleaire initiatieven
De ANVS is in 2021 begonnen met het uitwerken van de mogelijke impact op de 
ANVS bij ontwikkelingen in de nucleaire sector. Als bevoegd gezag nucleaire veiligheid 
en stralingsbescherming is de ANVS verantwoordelijk voor het beoordelen van 
vergunningaanvragen voor nieuwe nucleaire installaties en zal zij toezien op de 

veiligheid tijdens de bouw en exploitatie daarvan. De ANVS houdt in de komende 
jaren rekening met mogelijke vergunningaanvragen van bedrijven voor nucleaire 
installaties die medische isotopen produceren zoals Pallas en Shine, maar ook 
van initiatieven die worden benoemd in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de toekomst’, zoals twee nieuwe kerncentrales voor de 
productie van elektriciteit en bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele.

Het vergunnen van een nieuwe nucleaire installatie is een omvangrijke taak. In 
het vooroverleg voor de mogelijke vergunningsaanvraag voor Pallas heeft de 
ANVS daar ervaring mee opgedaan. Deze ervaring is benut om een inschatting 
te maken van de middelen en capaciteit die nodig zijn om dit soort grote 
vergunningstrajecten en -aanvragen in behandeling te kunnen nemen. Op deze 
manier bereidt de ANVS zich voor op het kunnen blijven uitvoeren van haar 
wettelijke taken, ook wanneer de initiatieven voor nieuwe nucleaire installaties 
concreet worden en dus veel van de ANVS gevraagd wordt.

1.2 Autorisaties

In paragraaf 1.2 worden de ontwikkelingen in 2021 op het gebied van de verleende 
autorisaties op grond van de Kernenergiewet (Kew) gepresenteerd. In de wet 
wordt onderscheid gemaakt tussen vergunningen voor nucleaire inrichtingen, 
vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, 
vervoersvergunningen en vergunningen en registraties voor toestellen en 
radioactieve bronnen. Hieronder wordt per sector een tabel gepresenteerd met 
aantallen verleende autorisaties, waarbij noemenswaardige ontwikkelingen in de 
tekst worden toegelicht.

1.2.1 Nucleaire installaties
In 2021 is één vergunning van een nucleaire installatie gewijzigd. Dat betrof 
de wijziging van de Kew-vergunning voor de Overige Installaties van NRG in 
Petten (NRG heeft daarnaast ook een vergunning voor de Hoge Flux Reactor). 
Met deze wijziging is onder meer toestemming verleend voor de bouw van 
een laboratorium (het Fieldlab), een nieuwe tijdelijke opslagfaciliteit voor 
radioactief afval (de Intermediate Storage Facility) en zijn de onderdelen van 

01 
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te winnen over hun ervaringen bij de vergunningverlening van dit type nucleaire 
installatie. De ANVS heeft in 2021 een consultatieronde bij het publiek gehouden, 
een informatieavond in Veendam georganiseerd en advies van de commissie voor 
de MER ontvangen. Hierna heeft de ANVS een Advies Reikwijdte en Detailniveau 
uitgebracht voor de MER die Shine moet opstellen.1

Tabel 1 Autorisaties nucleaire installaties

2021 2020 2019 2018 2017

Autorisaties

Vergunning verleend voor 
de wijziging van nucleaire 
installaties 1 3 1 2 4

Aanwijzingen 
keuringsinstellingen 
nucleaire drukapparatuur 3 0 3 1 1

1.2.2 Stralingstoepassingen

Ontwikkelingen in de medische stralingstoepassingen

Lutetium-177 therapie
Diverse ziekenhuizen hebben hun vergunning uitgebreid voor onder andere 
therapie met lutetium-177. Bij de introductie van deze nieuwe therapie waren 
er enige zorgen om de aanwezigheid van het langer levende metastabiele 
isotoop lutetium-177m ten gevolge van het productieproces. Inmiddels zijn veel 
ziekenhuizen overgestapt op een product waar deze langer levende component 
niet in zit. Op deze manier wordt bij deze ziekenhuizen de hoeveelheid radioactief 
afval beperkt.

1  www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/10/04/anvs-advies-reikwijdte-en- 

detailniveau-shine

de Lage Flux Reactor uit de vergunning gehaald omdat de ontmanteling van 
deze faciliteit is voltooid. Daarnaast is vooroverleg gevoerd met verschillende 
initiatiefnemers (COVRA, Pallas en Shine) over toekomstige vergunningaanvragen. 
Daar wordt in onderstaande passages verder op ingegaan. In 2021 is van drie 
keuringsinstellingen de aanwijzing nucleaire drukapparatuur vernieuwd.

Voorbereiding wijziging COVRA
De ANVS heeft in 2021 vooroverleg gevoerd met COVRA voor een vergunnings-
wijziging voor de bouw van een nieuwe opslagfaciliteit. Dat Multifunctionele 
Opslag Gebouw (MOG) is onder meer bedoeld om radioactief afval te ontvangen 
van toekomstige ontmantelingen van de nucleaire installaties in Nederland en 
historisch	afval	van	de	onderzoekslocatie Petten.	Op	27	mei	heeft	de	ANVS	een	
advies Reikwijdte en Detail uitgebracht voor de milieueffectrapportage (MER) voor 
deze faciliteit.

Voorbereiding Pallas
De ANVS heeft in 2021 het vooroverleg met de stichting Pallas voortgezet 
over de mogelijke realisatie van een nieuwe reactor in Petten. Er zijn verdere 
beoordelingswerkzaamheden aan de voorlopige veiligheidsdocumentatie 
uitgevoerd. Daarnaast is de besluitvorming van de voorziene vergunningsaanvraag 
en de daarbij behorende MER en veiligheidsdocumentatie verder voorbereid.

Voorbereiding Shine
De ANVS is in 2021 gestart met het vooroverleg voor een nieuwe nucleaire 
installatie van Shine Europe. Shine is van plan in Veendam (Groningen) een 
Europese vestiging te bouwen die gelijk is aan een fabriek die in de Verenigde 
Staten wordt gebouwd. In deze fabriek kunnen medische isotopen worden 
geproduceerd met behulp van een versneller en kernsplijting van in vloeistof 
opgelost uranium. Medische isotopen worden onder meer gebruikt bij het stellen 
van diagnoses.

Shine wil gebruik maken van een nieuw productieproces waarvoor nog geen 
gedetailleerd toetsingskader bestaat. In voorbereiding op een mogelijke 
vergunningaanvraag, is contact gelegd met de Amerikaanse regulator voor 
nucleaire veiligheid – U.S. Nuclear Regulatory Commission – om informatie in 

https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/10/04/anvs-advies-reikwijdte-en-detailniveau-shine
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/10/04/anvs-advies-reikwijdte-en-detailniveau-shine
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de bestaande vergunning aangepast waardoor licht natuurlijk radioactief afval voor 
stort naar de deponie Mineralz Maasvlakte kan worden afgevoerd.

Ontmanteling olie- en gasinstallaties
In Nederland zijn verschillende bedrijven actief die olie- en gasinstallaties 
ontmantelen. Vaak zijn onderdelen van die installaties besmet met natuurlijke 
radioactiviteit. Daarom is voor de ontmanteling daarvan een vergunning vereist. 
In 2021	is	aan	twee	ontmantelingsbedrijven	een	vergunning	verleend.	De	ANVS	is	
in vooroverleg met andere bedrijven over de ontmanteling en de verwerking van 
de restmaterialen.

Specifieke vrijgave van afvalstoffen voor stort bij Mineralz Maasvlakte
Mijnbouwondernemingen hebben te maken met natuurlijke radioactiviteit bij 
het winnen van gas, olie of aardwarmte (geothermie). Bij de bedrijfsvoering 
kan licht radioactief afval ontstaan. Volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen 
Stralingsbescherming (Bbs) uit 2018, moet dat afval naar de Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval (COVRA). Met het verlenen van een specifiek vrijgavebesluit 
aan het bedrijf Mineralz Maasvlakte is het nu mogelijk dat ondernemingen uit de 
mijnbouwsector hun licht radioactief afval van natuurlijke oorsprong hier veilig 
laten bewaren. Mineralz heeft aangetoond dat dit veilig kan.

Hoogactieve bronnen: nieuw portaal en register
Ondernemers die hoogactieve bronnen gebruiken, moeten melding doen van 
het verkrijgen en het zich ontdoen van deze bronnen. Tot voor kort vulden zij 
daarvoor formulieren in die per e-mail of per post werden ingediend bij de ANVS. 
De ANVS heeft in 2021 een portaal beschikbaar gemaakt, waar ondernemers de 
meldingen digitaal kunnen doen.2 Dit heeft als voordeel dat zowel de ANVS als de 
ondernemers een actueel overzicht hebben van de hoogactieve bronnen.

2 loket.anvs.nl

Ontslagnormen patiënten
In het afgelopen jaar zijn nieuwe richtlijnen voor nuclidentherapie vastgesteld door 
de medische beroepsgroepen, waarin de aan straling gerelateerde ontslagnormen 
van	patiënten	beter	zijn	beschreven	en	onderbouwd.	De	ANVS	is	daarop	gestart	
met een traject om deze nieuwe normen te implementeren in de vergunningen.

Nieuwe productiefaciliteiten
De ANVS heeft in 2021 vooroverleg gevoerd met initiatiefnemers (Alfarim, Pallas 
Nuclear Health Centre, Radboud UMC, Technische Universiteit Eindhoven, IDB 
Holland) voor nieuwe faciliteiten die onder meer de radionucliden fluor-18, 
lutetium-177 en actinium-225 voor medische toepassingen produceren.

Ontwikkelingen in de industriële stralingstoepassingen

Geothermie
De ANVS heeft in 2021 vooroverleg gevoerd met geothermie-operators om 
te komen tot vergunningen voor nieuwe locaties. Voor twee locaties zijn de 
procedures gestart. Niet alle geothermielocaties hebben vergunningplichtige 
radioactieve stoffen voorhanden en een vergunning nodig. Op dit moment zijn dit 
er minder dan tien maar dat aantal kan toenemen. De hoeveelheid radioactiviteit in 
de installatie neemt namelijk toe gedurende bedrijfsvoering. Die toename is lastig 
exact te voorspellen. De situatie waarin een operator in overtreding raakt door 
het (plotseling) overschrijden van vergunningplichtige grenzen is niet wenselijk. 
Anderzijds brengt een vergunning vele verplichtingen met zich mee die onnodig 
zijn in de situatie dat het radioactiviteit gehalte beneden de vrijstellingsgrens van 
het Bbs (Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming) ligt.

De ANVS heeft daarom met de branche afgesproken dat operators frequent 
radioactiviteit in de installatie monitoren en dat proactief een registratie 
wordt aangevraagd zodra verwacht wordt dat de vrijstellingsgrenzen worden 
overschreden. De ANVS kan de registratie volgens een korte procedure verlenen. 
Aan de registratie zijn alleen de generieke bepalingen uit het Bbs verbonden. 
Daarna kan worden gestart met de procedure van ongeveer negen maanden om 
te komen tot een vergunning. Tijdens deze procedure dient de operator te voldoen 
aan de genoemde bepalingen uit het Bbs. Voor een aantal geothermiebedrijven is 

https://loket.anvs.nl/
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1.2.3 Vervoersvergunningen en -meldingen
De ANVS reguleert het vervoer van radioactief materiaal en splijtstoffen. Afhankelijk 
van de soort en de hoeveelheid materiaal moet de vervoerder hiervoor ofwel een 
vergunning aanvragen of een kennisgeving doen. Deze kennisgevingen kunnen 
voor individuele transporten worden gedaan of gebundeld in een jaarkennisgeving. 
Daarnaast zijn voor transport van ingekapselde bronnen tussen lidstaten van de EU 
ook verklaringen en kwartaalrapportages noodzakelijk. Soortgelijke verklaringen 
worden ook afgegeven aan autoriteiten buiten de EU voor hoogactieve ingekapselde 
bronnen. Naast een vergunning moeten bepaalde transporten van tevoren worden 
aangekondigd bij de ANVS.

Tabel 3 Vervoersvergunningen en -meldingen 

2021 2020 2019 2018

Vergunningverlening en  
containercertificatie transport

Verleende vervoersvergunningen 77 54 102 88

Buitenlandse certificaten 
verpakkingen gevalideerd 9 9 16 16

Nederlandse Transport Certificaten 
verleend 2 0 1 2

Overbrengingsvergunning verleend 0 1 0 0

Meldingen

Eenmalig (kennisgeving) 50 28 102 40

Globaal (jaarkennisgeving) 150 149 170 166

Euratom (1493/93 verklaring) 369 117 980 100

Euratom (kwartaalrapportage) 24 44 51 32

Tabel 2 Autorisaties stralingstoepassingen

In 2021 waren de aantallen registraties en vergunningen hoog als gevolg van extra inspanningen om bedrijven alsnog 
te autoriseren volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs). Invoering van het Bbs leidde in 
2019 en 2020 al tot hoge aantallen registraties en vergunningen.

2021 2020 2019 2018 2017

Autorisaties

Vergunningen verleend in de 
medische branche 369 564 392 119 88

Vergunningen verleend in de 
industriële	branche 157 162 223 150 106

Beoordelingen MER 
aanmeldnotitie 4 6 8 0 0

Goedkeuringsbesluiten 2 3 1 0 0

Toestemmingen voor 
overdracht 36 20 10 8 15

Ontheffingsbesluiten 1 1 1 2 5

Intrekkingen op verzoek 
ondernemer 47 15 23 13 24

Specifieke vrijgave 1 7 3 2* n.v.t.

Meldingen en registraties medisch-industriële toepassingen

Meldingen HASS bronnen 253 267 267 198 65

Registraties toestellen  
(De meldingen van medische 
–	en	industriële	toepassingen	
bestaan sinds het in werking 
treden van het Bbs op 6 
februari 2018 niet meer, dit 
zijn registraties geworden.) 1424 2272 2025 651 n.v.t.

* in eerdere jaarverslagen is niet vermeld dat in 2018 de ANVS de eerste autorisaties voor specifieke vrijgave heeft 
verleend. Dit is hier aangevuld.
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De ANVS informeerde in voorbereiding op het transport ook organisaties als 
Rijkswaterstaat, de Landelijke Politie Eenheid en Veiligheidsregio’s die op hun 
beurt de eigen gemeentes hebben geïnformeerd. Dit is gedaan zodat inwoners, 
organisaties, en lokale en regionale overheden goed geïnformeerd waren en 
dat duidelijk was hoe de verantwoordelijke autoriteiten toezicht hielden op de 
veiligheid van het transport.

1.3 Toezicht en handhaving

De ANVS heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op nucleaire installaties, 
transport van radioactieve stoffen en stralingstoepassingen. Het systeem van 
toezicht en handhaving heeft de ANVS in een Toezicht en Interventie Strategie (TIS) 
vastgelegd. Hierin staat omschreven op basis van welke principes en afwegingen 
keuzes worden gemaakt en hoe toezicht en interventie in de praktijk worden 
uitgevoerd. De balans wordt bewaakt tussen de mate waarin een eigen inspectie-
agenda (proactief) wordt uitgevoerd en wanneer deze wordt beïnvloed door 
gebeurtenissen, zoals in het geval van incidenten of meldingen van bijvoorbeeld 
ondernemers of burgers (reactief).

De ANVS voert naast inspecties op locaties ook administratieve controles en 
beoordelingen uit. Op basis van de bevindingen van toezichtactiviteiten kan de 
ANVS handhavend optreden. Hieronder wordt een aantal toezichtactiviteiten op 
het gebied van nucleaire installaties, stralingstoepassingen en transport in 2021 
toegelicht. Het overzicht van toezichtactiviteiten en interventies (handhaving) 
staat in	de	tabel	onder	Toezicht- en handhavingsactiviteiten – met daarbij de 
belangrijkste resultaten.

2021 2020 2019 2018

Aankondigen op grond van 
vervoersvergunning 635 543 707 1070

Overig

Instemmingen voor overbrenging 6 7 2 4

Transport van zes onderdelen van een voormalige kerncentrale over 
Nederlandse binnenwateren
In december 2021 vond een bijzonder transport plaats over het Nederlands 
binnenwater. Per schip werden namelijk stoomgeneratordelen van een voormalige 
kerncentrale van het Franse energiebedrijf EDF (Électricité de France). EDF bracht 
deze onderdelen voor verdere verwerking vanuit Frankrijk naar Zweden. Een 
dergelijk transport over het Nederlandse binnenwater was niet eerder uitgevoerd 
en is zonder problemen verlopen. Voor het vervoer daarvan in Nederland ontving 
de ANVS een kennisgeving.

Vanwege het bijzondere karakter van het transport heeft de ANVS nauw 
samengewerkt	met	verschillende	collega-autoriteiten	uit	Frankrijk,	België	
en Duitsland. ANVS nam ook deel aan een gezamenlijke inspectie tijdens de 
belading van het binnenvaartschip in Frankrijk. De inspectie was gericht op 
de administratieve verplichtingen verbonden aan het vervoer, de eisen vanuit 
de regelgeving aan het schip en de stuwage aan boord van het schip. Door de 
inspecteurs zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Rondom het transport 
heeft de ANVS via haar website, in afstemming met de collega-autoriteiten, het 
algemeen publiek op de hoogte gehouden van het transport.3 Het betrof hier 
het eerste transport in een reeks van drie. De andere twee transporten vinden in 
2022 en 2023 plaats.

3  www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/12/3/onderdelen-voormalige-franse-kerncentrale-over-

nederlands-binnenwater

https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/12/3/onderdelen-voormalige-franse-kerncentrale-over-nederlands-binnenwater
https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/12/3/onderdelen-voormalige-franse-kerncentrale-over-nederlands-binnenwater
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vergunninghouder EPZ bij te wonen. De inspecteurs van de ANVS hebben 
er onder andere op toegezien dat er werd voldaan aan de wettelijke- en 
vergunningsvoorschriften en daaruit voortkomende eisen met betrekking tot de 
nucleaire veiligheid. De ANVS heeft de volgende punten aan EPZ meegegeven 
die onderdeel zouden moeten zijn van de evaluatie van de splijtstofwissel 2021: 
doeltreffendheid geplande werkzaamheden, stralingsbeschermingsdoelstellingen, 
gebruik mondkapjes en digitale bijeenkomsten. Voor de ANVS zullen dit 
aandachtspunten zijn bij de splijtstofwissel in 2022.

Hoger Onderwijs Reactor
De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het Reactor Instituut Delft (RID) is na een 
grote onderhoudsstop van ruim twee en een half jaar weer in gebruik genomen. 
De ANVS heeft toezicht gehouden op de werkzaamheden tijdens de stop, de 
ingebruikname en heropstart van de reactor. Toezicht betrof het beoordelen van 
de relevante wijzigingsvoorstellen en het bijwonen van testen. Daarnaast heeft de 
ANVS aangekondigde en onaangekondigde inspecties uitgevoerd op onderwerpen 
als transport, beveiliging, en her-opleiding en kwalificatie van de medewerkers. 
De ANVS heeft daarbij geconstateerd dat de werkzaamheden tijdens de stop en 
de her-ingebruikname juist zijn verlopen. Op basis daarvan heeft de ANVS dan ook 
haar goedkeuring gegeven voor de heropstart van de reactor.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voerde van 7 tot 14 
september 2021 een missie uit van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar 
researchreactoren (INSARR) bij de HOR. Het IAEA-team constateerde een open en 
transparante houding en toewijding aan het continu verbeteren van de veiligheid 
bij de HOR staf.4 Specifiek werd geconcludeerd dat het RID de veiligheid voorop 
heeft gesteld tijdens de recente ingrijpende renovatie en modernisering van de 
systemen en componenten van de reactor. De ANVS en RID zijn overeengekomen 
dat alle aanbevelingen, die voortkomen uit deze INSARR-missie, integraal 
worden meegenomen in het eindrapport van de verplichte tienjaarlijkse 
veiligheidsevaluatie van de HOR.

4  www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoger-

onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft

1.3.1 Toezichtactiviteiten nucleaire installaties
Het toezicht op de veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties is in 2021 
gecontinueerd, ondanks de uitdagingen verbonden aan de COVID-19-maatregelen. 
Het totaal aantal inspecties is daarbij toegenomen van 49 in 2020 naar 63 in 
2021. Bij het proactieve toezicht (de uitvoering van het toezichtprogramma) is 
i.v.m. de COVID-19 maatregelen geprioriteerd, waarbij minder urgente inspecties 
waar mogelijk zijn doorgeschoven naar een later moment. Daarnaast zijn diverse 
inspecties ‘op afstand’ uitgevoerd. Wanneer toezicht fysiek op locatie noodzakelijk 
was, is dat uitgevoerd, met inachtneming van de geldende maatregelen ter 
bescherming van medewerkers.

In aanvulling op de inspecties is het afgelopen jaar de (veiligheids)situatie bij 
de nucleaire installaties actief gemonitord door middel van intensief (minimaal 
wekelijks) contact met die installaties. Mede op basis daarvan is naar oordeel van 
de ANVS de veiligheid in 2021 geborgd geweest. Er is dan ook geen noodzaak 
geweest tot handhavend optreden met uitzondering van één situatie op het 
gebied van conventioneel milieu (hieronder toegelicht bij Hoge Flux Reactor). In de 
onderstaande paragrafen wordt kort stilgestaan bij ontwikkelingen op het gebied 
van toezicht en handhaving.

Hoge Flux Reactor (HFR)
Vanwege regulier onderhoud en splijtstofwissel is de HFR in 2021 negen keer 
afgeschakeld. Deze afschakelingen zijn zonder nucleair veiligheidsrelevante 
bijzonderheden verlopen en de reactor is iedere keer, na uitvoering van het 
onderhoud, weer op veilige wijze in bedrijf gesteld. Bij de HFR hebben zich 
in 2021 geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan met betrekking tot de 
nucleaire veiligheid. Wel heeft de ANVS een last onder dwangsom opgelegd op 
het gebied van een conventionele milieueis. Het betreft hier het ontbreken van 
een geschikte vloeistofkerende vloer bij het afleverpunt voor diesel ten behoeve 
van de noodstroomvoorziening. Vergunninghouder NRG dient voor een geschikte 
vloeistofkerende vloer te zorgen.

(Splijtstofwissel) Kerncentrale Borssele
De ANVS was tussen 25 mei 2021 en 1 juli 2021 frequent aanwezig bij de 
jaarlijkse splijtstofwissel om inspecties uit te voeren en om besprekingen van 

https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoger-onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoger-onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft
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2021 2020 2019 2018 2017

Controles draaiboeken 
categorie III 101 138 158 116 97

Door ANVS begeleidde 
safeguards inspecties IAEA/
EURATOM 1 1 0 7 6

1.3.2 Toezichtsactiviteiten transport
In 2021 heeft het toezicht op het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve 
stoffen zich met name gericht op:
• In behandeling nemen en toezicht houden op vervoersmeldingen
• Toezicht op vervoer van hoogactieve ingekapselde bronnen (HASS)
• Toezicht op luchthavens
• Toezicht op vervoer van radioactieve stoffen via binnenwater op 

Nederlands grondgebied.

Vervoersmeldingen
De ANVS behandelt jaarlijks vervoersmeldingen die gedaan worden vanuit 
verplichtingen in vervoersvergunningen of vanuit verplichtingen afkomstig van 
algemene regels (bijvoorbeeld Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve 
stoffen). Inspecteurs houden toezicht door middel van administratieve controles 
en kunnen fysieke inspecties uitvoeren op het gemelde voorgenomen vervoer.

Toezichtproject HASS (hoogactieve ingekapselde bronnen)
In 2021 heeft de ANVS het toezichtproject HASS uitgevoerd - vervoer van 
hoogactieve ingekapselde bronnen. Deze bronnen worden onder meer 
gebruikt bij niet-destructief onderzoek (NDO), het uitvoeren van proces- en 
kwaliteitscontrole, laagdiktemetingen en samenstellingsbepalingen. De ANVS 
heeft geconcludeerd dat in algemene zin de geïnspecteerde bedrijven voldoen 
aan de wettelijke vereisten en vergunningvoorschriften. In een aantal gevallen 
heeft de ANVS handhavend opgetreden in de vorm van een voornemen tot het 
opleggen van een last onder dwangsom toen bleek dat niet volledig was voldaan 
aan administratieve verplichtingen.

Toezicht beveiliging nucleaire installaties
In 2021 is er onder andere extra aandacht geweest voor het toezicht op 
cybersecurity bij nucleaire installaties. Resultaten daarvan zijn opgenomen in het 
“Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen”.5 In voorbereiding 
op de mogelijke komst van de nieuwe nucleaire installaties Pallas en Shine heeft 
de ANVS extra aandacht vanuit het perspectief van beveiliging besteedt voor 
uitwerking van beveiligingseisen tijdens de bouwfase en op welke manier de 
ANVS daar effectief op kan toezien. Verder zijn in 2021 de eerste stappen gezet 
om inspectie- en beoordelingskaders voor bepaalde beveiligingsthema’s verder 
te ontwikkelen. Eén van die thema’s is een verder verbeterde aansluiting van 
nucleaire beveiliging op nieuwe inzichten op het gebied van nucleaire veiligheid.

Tabel 4 Toezicht- en handhavingsactiviteiten nucleaire veiligheid en beveiliging 

2021 2020 2019 2018 2017

Nucleaire veiligheid

Inspecties 63 49 45 22 41

Waarschuwingen 6 0 2 0 3

Last onder dwangsom 1 0 0 0 2

Meldingen ongewone 
gebeurtenissen 18 12 11 14 19

Processen verbaal 0 nb nb nb nb

Nucleaire beveiliging

Inspecties 10 20 9 14 20

Inspecties nucleair transport 1 7 7 5 7

5  www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-

cybersecurity-vitale-processen-2020-2021

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen-2020-2021
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen-2020-2021
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Toezicht Nucleaire beveiliging transport
In 2021 is er onder andere extra aandacht geweest voor het toezicht op 
cybersecurity bij nucleaire installaties. Resultaten daarvan zijn opgenomen in het 
“Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen”.6 In voorbereiding 
op de mogelijke komst van de nieuwe nucleaire installaties Pallas en Shine heeft 
de ANVS extra aandacht vanuit het perspectief van beveiliging besteedt voor 
uitwerking van beveiligingseisen tijdens de bouwfase en op welke manier de 
ANVS daar effectief op kan toezien. Verder zijn in 2021 de eerste stappen gezet 
om inspectie- en beoordelingskaders voor bepaalde beveiligingsthema’s verder 
te ontwikkelen. Eén van die thema’s is een verder verbeterde aansluiting van 
nucleaire beveiliging op nieuwe inzichten op het gebied van nucleaire veiligheid.

In de jaren ‘90 is een convenant over monitoring van het transport van nucleair 
materiaal afgesloten tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en het korps landelijke politiediensten (KLPD). Het KLPD 
had daarin de rol van ‘centraal communicatiepunt’ voor monitoring van nucleaire 
transporten. Met ingang van 1 april 2021 heeft het verkeerscentrum Nederland 
(VCNL, onderdeel Rijkswaterstaat) de taak overgenomen en monitort zij namens 
de ANVS transporten die in beveiligingsklasse Categorie III vallen. Dat is de lichtste 
beveiligingsklasse ten opzichte van Categorie I en II.

1.3.3  Toezichtactiviteiten stralingstoepassingen

Gewijzigde regelgeving: nalevingsachterstand in enkele sectoren
Bij de implementatie van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 
(Bbs) in 2018 werd nieuwe regelgeving op het gebied van stralingsbescherming van 
kracht en veranderde het controlestelsel van handelingen met ioniserende straling. 
Voorheen was vaak alleen een melding nodig (van gebruik) bij de ANVS voor het 
werken met bijvoorbeeld röntgenapparatuur en sommige ingekapselde bronnen 
en radioactieve stoffen met natuurlijke radionucliden. Deze meldingsplicht is sinds 
2018 vervangen door een registratie- of vergunningplicht, waarvoor een aanvraag 
bij de ANVS ingediend moest worden. Vergunningen die de ANVS voor 2018 had 

6  www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-

cybersecurity-vitale-processen-2020-2021

Toezichtproject op de luchthavens
In aansluiting op het Toezichtsproject Luchthavens van 2020 is een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de omvang en impact van het vervoer van radioactieve 
stoffen (klasse 7 materiaal) via alle luchthavens in Nederland. Het overgrote deel 
van de transporten via de lucht vindt plaats via Amsterdam Airport Schiphol. De 
ANVS voert daar dan ook regelmatig inspecties uit en de ANVS-inspecteurs zijn 
bekend met de betrokken afhandelaren. Daarnaast vindt een significant aantal 
transporten van radioactieve stoffen plaats via Maastricht Aachen Airport. In 
2022 zal het verkennende onderzoek worden afgerond en zal aan de hand van de 
uitkomsten een risicogerichte toezichtstrategie voor transporten via luchthavens 
worden vastgesteld.

Tabel 5 Toezicht- en handhavingsactiviteiten transport 

2021 2020 2019 2018 2017

Toezicht en handhaving

Inspecties 18 57 22 11 15

Administratieve controles 742 568 20* 592 332

Waarschuwingen 2 5 5 5 6

Voornemens last onder 
dwangsom 1 0 2 2 3

Last onder dwangsom of 
bestuursdwang 1 7 nb nb nb

Processen verbaal 0 nb nb nb nb

* Tot en met 2018 werden alle meldingen meegerekend als administratieve controle. In 2019 zijn alleen 
administratieve inspectiezaken meegenomen die op basis van meldingen gedaan zijn. Hiermee is de definiëring en 
telling van de administratieve controles in lijn gebracht met de manier van vastleggen in de andere ANVS-teams.

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen-2020-2021
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2021/06/29/rapport-samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen-2020-2021
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tandheelkundige praktijken voldeden aan de wettelijke eisen ten aanzien van 
de deskundigheid van werknemers die bij de uitvoering van de handelingen zijn 
betrokken en de eisen voor het veilig werken met een röntgentoestel.
In dit toezichtproject werden door de ANVS bij 500 tandheelkundige praktijken 
digitale inspecties uitgevoerd, waarbij de praktijken verplicht werden om een 
vragenlijst in te vullen. De ANVS heeft gehandhaafd door het afgeven van 
een waarschuwing aan de tandheelkundige praktijken waarbij overtredingen 
werden geconstateerd. Dat was het geval bij 36 procent van de inspecties. 
Tandheelkundige praktijken die op het moment van inspectie nog werkten 
met de melding volgens de oude regelgeving hebben van de ANVS tot 15 april 
2021 de tijd gekregen om alsnog een registratie of vergunning aan te vragen. 
Bij tandheelkundige praktijken die na 15 april 2021 nog geen geldige registratie 
of vergunning hadden, werd handhavend opgetreden. Bij 2,6 procent van de 
geïnspecteerde tandheelkundige bedrijven bleek dat er na 15 april 2021 nog geen 
vergunning of registratie was aangevraagd. In deze gevallen is het voornemen tot 
een last onder dwangsom opgelegd.

In het najaar van 2021 zijn herinspecties uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat 
vrijwel alle overtredingssituaties ongedaan zijn gemaakt en dat de overtredingen 
niet opnieuw zijn begaan. Eind 2021 is een factsheet met de toezichtbevindingen 
van dit project met het veld gedeeld. Deze bevindingen zijn ook gepubliceerd op de 
website van de ANVS.7

Tata Steel
Staalproducent Tata Steel maakt voor de productie van staal gebruik van 
grondstoffen, die van nature radioactieve stoffen bevatten. Het bedrijf heeft 
een vergunning voor handelingen met radioactieve stoffen omdat tijdens het 
productieproces uit de grondstoffen restproducten of afvalstromen kunnen 
ontstaan met een licht verhoogde concentratie radioactieve stoffen. Ten gevolge 
van de inzet van deze grondstoffen kunnen ook radioactieve stoffen naar lucht en 
oppervlaktewater worden geloosd. De gevolgen van deze lozingen zijn beoordeeld 

7  www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-van-inspecties- 

bij-tandartsen

verleend, moesten als gevolg van de nieuwe regelgeving uitgebreid worden met 
de voorheen meldingsplichtige handelingen. Ook voor het uitbreiden van de 
vergunning moest een aanvraag worden ingediend bij de ANVS. Om de aanvraag 
voor registratie of vergunning te regelen, gold een overgangs termijn van twee 
jaar tot februari 2020. Veel ondernemers hebben hun registratie of vergunning 
binnen de overgangstermijn geregeld. In 2020 stelde de ANVS echter vast dat er 
waarschijnlijk ook veel ondernemers zijn die dit nog moesten doen. Dat betrof 
vooral	ondernemers	in	de	veterinaire,	tandheelkundige	en	industriële	sector.	
De ANVS stelde vast dat door deze nalevingsachterstand ondernemers buiten 
het stelsel van regelgeving dreigden te raken, wat gevolgen kan hebben voor 
de stralingsveiligheid van medewerkers en de omgeving. Om dit te voorkomen 
startte de ANVS in de tweede helft van 2020 een toezichtactie, waarbij zij heeft 
aangegeven tot 15 april 2021 niet handhavend op te treden tegen ondernemers 
die alsnog een registratie of vergunning aanvragen. De ANVS heeft over deze 
risicogerichte aanpak gecommuniceerd met de relevante brancheorganisaties 
en beroepsverenigingen.

Naar aanleiding van deze toezichtactie hebben veel ondernemers in 2021 alsnog 
een registratie of vergunning aangevraagd. Voor de veterinaire en tandheelkundige 
sector wordt geconcludeerd dat nu meer dan 90 procent van de ondernemers 
in	beeld	is.	Voor	de	ondernemers	in	de	overige	industriële	sectoren	is	het	effect	
minder duidelijk. Die groep blijkt groter te zijn dan vooraf is aangenomen, maakt 
gebruik van verschillende toepassingen en is moeilijk toe te wijzen aan één of 
meerdere specifieke branches. De toezichtactie is eind 2021 afgerond.

Toezichtproject tandartsen
De ANVS heeft in de periode van november 2020 tot februari 2021 bij tandheel-
kundige praktijken een toezichtproject uitgevoerd. Het doel van dat project was 
inzicht te krijgen in hoeverre de tandartsen regelgeving naleven en hen indien 
nodig te stimuleren om actie te ondernemen om volledig aan de regels te gaan 
voldoen. Ook voor tandheelkundige praktijken gelden nieuwe regels na de 
implementatie van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 
(Bbs) sinds 2018. Die praktijken zijn verplicht om voor handelingen met een 
röntgentoestel een registratie of vergunning aan te vragen bij de ANVS.Naast 
aandacht voor de correcte autorisatie heeft de ANVS ook gecontroleerd of de 

https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-van-inspecties-bij-tandartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-van-inspecties-bij-tandartsen
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De Nederlandse verkopers van deze consumentenproducten kregen van de ANVS 
te horen dat die verkoop verboden is, per direct stopgezet moet worden en dat zij 
hun klanten daarover moeten informeren. Omdat bij deze consumentenproducten 
de gezondheidsschade niet volledig uitgesloten kon worden, heeft de ANVS de 
bezitters van deze producten opgeroepen deze niet meer te dragen. Dit om elk 
risico te voorkomen. De consumentenproducten zullen ingezameld worden. De 
ANVS kan overigens buitenlandse handelaren geen verbod opleggen en heeft de 
autoriteiten die dit wel kunnen hierover geïnformeerd.

De bekendmaking dat bovengenoemde consumentenproducten uit de handel 
werden gehaald, kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Omdat de 
ANVS voorzag dat mogelijk niet elke koper via de Nederlandse leveranciers bereikt 
kon worden, heeft de ANVS gezorgd dat de informatie over de producten breed 
beschikbaar werd gesteld.

bij de vergunningverlening en zeer beperkt. Daarnaast heeft het bedrijf een 
beschikking voor de specifieke vrijgave waarmee bepaalde afvalstromen naar een 
deponie afgevoerd kunnen worden.
In 2021 voerde de ANVS een aantal inspecties bij Tata Steel uit om een beeld te 
vormen over naleving door het bedrijf, gericht op:
• lozingen van radioactieve stoffen naar de omgeving;
• de systematiek van (specifieke) vrijgave van radioactieve (afval)stoffen en;
• het systeem van stralingsbescherming.

Uit de inspecties is het beeld ontstaan dat de naleving door het bedrijf 
voldoende is.

Wateroverlast in Limburg
De ANVS heeft in juli 2021, tijdens de periode van wateroverlast in Limburg, in 
kaart gebracht welke organisaties in die regio radioactieve stoffen toepassen en 
mogelijk hinder zouden kunnen ondervinden van de wateroverlast. Daarmee is 
contact gezocht en is gezamenlijk gekeken naar de noodzaak om de radioactieve 
stoffen tijdig in veiligheid te brengen. De ANVS stond ook in contact met het 
VieCuri Medisch Centrum te Venlo, dat op dat moment vanwege de wateroverlast 
uit voorzorg werd ontruimd. In overleg met de ANVS heeft het ziekenhuis 
maatregelen genomen om mogelijke verspreiding van radioactieve stoffen tegen 
te gaan. Daarbij zijn radioactieve stoffen in de bergplaats van het ziekenhuis op 
hoogte geplaatst en extra ingepakt in plastic. Achteraf bleek dat het ziekenhuis 
geen overlast heeft ondervonden en konden de maatregelen worden afgeschaald.

Consumentenproducten: elk risico voorkomen
De ANVS heeft in december 2021 verkopers opgeroepen de verkoop van een 
aantal consumentenproducten waaronder de ‘Quantum Pendant’ anti-5G hanger 
en andere ‘negatief ionen’ sieraden stil te leggen. Uit onderzoek van het RIVM bleek 
namelijk dat de onderzochte consumentenproducten radioactieve stoffen bevatten, 
die continu ioniserende straling uitzenden. Een drager zou daaraan worden 
blootgesteld wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Daarom zijn 
deze consumentenproducten met radioactieve stoffen wettelijk verboden.
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Tabel 6 Toezicht- en handhavingsactiviteiten stralingstoepassingen

Net als in 2020 is op het werkgebied stralingstoepassingen het aantal inspecties en handhavingsactiviteiten (zoals interventies in de vorm van waarschuwingen) 
toegenomen ten opzichte van eerdere jaren voor 2020. Dit komt door de toegenomen inzet van digitale inspecties.

2021 2020 2019 2018 2017

Stralingsbescherming: medische en industriële 
toepassingen

Inspecties8

• waarvan reactief
• waarvan proactief

300
200
100

685
491
194

158
91
67

99
nb
nb

21
nb
nb

Waarschuwingen 217 83 39 28 14

Voornemens last onder dwangsom 51 28 36 14 10

Last onder dwangsom 4 2 0 1 1

Processen verbaal 7 10 9 1 3

Tijdelijk stilleggen werk of object (tijdelijke bergplaatsen) 26 35 32 27 0

Bestuurlijke strafbeschikking 0 0 0 0 0

Geen	of	beëindiging	overtreding 120 34 40 25 0

Meldingen radioactief schroot 200* 176 146 180 157

Meldingen Douane 41 55 34 68 32

Meldingen stralingsincidenten 180* 171 126 150 160

Stralingstoepassingen;beveiliging radioactieve stoffen (BRAS)

BRAS-inspecties (Beveiliging radioactieve stoffen)
• waarschuwingen
•  voornemen last onder dwangsom

18
6
5

6
0
0

28
17

2

13
6
1

26
12

2

* Geschatte aantallen (i.v.m. overgang naar een nieuw systeem in 2022) 

8  Uitgevoerde inspecties inclusief administratieve controles.
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verbetering van de goedkeuring van deze kennisactiviteiten en de publicatie 
van de resultaten. Daarmee is het voor de deskundigen gemakkelijker om de 
aanvraag voor herregistratie in te dienen. Verder verleent de ANVS erkenningen 
voor dosimetrische diensten en opleidingsinstellingen. In 2021 zijn geen nieuwe 
erkenningen verleend.

Tabel 9 Registraties van deskundigen en stralingsartsen en erkenningen 

2021 2020 2019 2018 2017

Registraties van deskundigen en stralingsartsen

(Her)registraties 
stralingsdeskundigen
•  Registraties 

stralingsdeskundigen
• Herregistraties

30

29

32

68

49

162

57

0

52

0

(Her)registraties 
stralingsartsen
• Herregistratie
• Registratie

1
1

1
0

3
1

1
0

8
0

Erkenningen

Erkenningen dosimetrische 
diensten 0 0 0 1 1

Erkenning 
opleidingsinstelling 0 6 1 11 0

1.3.4 Beoordelingen
In 2021 heeft de ANVS in het nucleaire domein (veiligheid en beveiliging) 55 
beoordelingen uitgevoerd. Dat is minder dan vorig jaar (70 in 2020) omdat er 
minder wijzigingsplannen door de nucleaire vergunninghouders zijn aangeboden 
aan de ANVS. Dat verklaart ook waarom in 2021 de balans tussen de inzet op 
inspecties enerzijds en beoordelingen anderzijds, is verschoven in de richting van 
meer inspecties.

Tabel 8 Beoordelingen van (wijzigings)plannen van de nucleaire installaties) 

2021 2020 2019 2018 2017

Nucleaire Veiligheid en 
Beveiliging 55 70 84 96 110

1.3.5 ANVS publiceert handhavingsbesluiten
Bij de constatering van een overtreding van een voorschrift uit de vergunning 
of wet- en regelgeving kan de ANVS besluiten tot het opleggen van een last 
onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. In 2021 zijn naar aanleiding 
van het herhaald vaststellen van overtredingen bij twee schrootbedrijven 
handhavingsbesluiten in de vorm van een last onder dwangsom opgesteld. Ook 
werd naar aanleiding van het voortduren van diverse overtredingen tweemaal 
een last onder dwangsom opgelegd aan een bedrijf dat radioactieve goederen 
tijdelijk opslaat op Schiphol. Daarnaast werd bij één nucleaire vergunninghouder 
een last onder dwangsom opgelegd. In totaal zijn er dus vijf handhavingsbesluiten 
opgesteld. De ANVS publiceert al haar handhavingsbesluiten op de website.

1.3.6 Registraties van deskundigen en erkenningen
De ANVS beheert het register van stralingsartsen en stralingsbeschermings–
deskundigen en beoordeelt registraties en herregistraties. Een registratie heeft 
een geldigheidsduur van vijf jaar. In 2019 en 2020 zijn veel herregistraties 
van stralingsdeskundigen ingediend vanwege het verlopen van de eerste 
registraties uit 2015. In 2021 zijn aanmerkelijk minder aanvragen gedaan (30 
registraties en 29 herregistraties). Voor de herregistratie moeten deskundigen 
deelnemen aan (goedgekeurde) kennisactiviteiten. ANVS heeft gewerkt aan 
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1.4.2 Strategische agenda crisis
Op 6 mei 2021 heeft het DCC in samenwerking met de ANVS en andere 
crisispartners in de LCS-stuurgroep een strategische agenda vastgesteld om in 
samenhang verschillende vernieuwingen en verbeteropgaven op het gebied van 
crisisvoorbereiding en -respons aan te pakken. Deze strategische agenda kent vier 
thema’s: 1. Uitwerking en implementatie van de IAEA-richtlijnen; 2. Uitwerking van 
de stralingsbeschermingsstrategie; 3. Internationale harmonisatie; 4. De nationale 
kaders voor crisisbeheersing. De ANVS is actief op alle vier de thema’s en vervult 
op diverse deelprojecten een centrale coördinerende rol. Het volledig afronden van 
alle onderdelen uit de strategische agenda bestrijkt volgens planning een periode 
van zes jaar.

1.4.3 Crisisoefeningen
In 2021 heeft de ANVS samen met vergunninghouder EPZ, het RIVM en DCC zeven 
oefeningen georganiseerd op basis van een scenario bij de kerncentrale in Borssele. 
Een nieuw aspect in deze serie oefeningen was het gebruik van het nieuwe LCP-S 
met daarin de ongevalsclassificatie volgens het IAEA-systeem en het gebruik 
van de voorzorgsmaatregelen die voor de kerncentrale zijn opgesteld. Ondanks 
COVID-19 en de bijbehorende landelijke maatregelen is deze oefenreeks volledig 
uitgevoerd zoals gepland.

Op 26 en 27 oktober heeft een grote ConvEx-3 (Convention Exercise) oefening 
plaatsgevonden, georganiseerd door het IAEA. Deelname ANVS in deze 
grote oefening die eens in de 3-5 jaar wordt gehouden, worden afspraken en 
meldstructuren uit de Convention on Early Notification of a Nuclear Accident en 
de Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological 
Emergency	getest,	beoefend	en	geëvalueerd.	In	deze	oefening	ging	het	om	een	
scenario met een nucleair ongeval op grote afstand van de Nederlandse grens 
(Abu Dhabi). De ANVS treedt namens Nederland op als Competent Authority 
bij de internationale respons op een dergelijk ongeval. Daarnaast is met de 
Europese Commissie een ECUREX oefening gehouden, gericht op de internationale 
informatie-uitwisseling onder EU-lidstaten.

In juni heeft de ANVS deelgenomen aan een landelijke cybersecurity oefening 
(ISIDOOR-2021) die plaatsvond onder leiding van het Nationaal Coördinator 

1.4 Crisisvoorbereiding en respons

De ANVS zorgt samen met partners dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid 
op eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. 
De ANVS is daarbij verantwoordelijk voor het oprichten en in standhouden 
van het Crisis Expert Team straling en nucleair (CET-sn), waarin zij zorgdraagt 
voor een tijdig en kwalitatief hoogwaardig advies op basis van het technische, 
radiologische en gezondheidskundige beeld van de situatie. Het CET-sn adviseert 
de verantwoordelijke bewindspersonen en de veiligheidsregio’s over eventueel 
te treffen maatregelen wanneer sprake is van een stralingsongeval. Daarvoor 
is een 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid ingeregeld. Het RIVM brengt 
samen met een aantal kennispartners in het CET-sn bij stralingsongevallen in 
opdracht van de ANVS het radiologisch en geneeskundig beeld door metingen en 
modelberekeningen in kaart.

1.4.1 Landelijk Crisisplan Straling (LCP-S)
Op 30 april 2021 is het LCP-S in werking getreden als actualisatie van het Nationaal 
Crisisplan Stralingsincidenten. Het LCP-S is opgesteld en uitgebracht door het 
Departementaal Crisiscentrum (DCC) van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW). De	ANVS	heeft	vanuit	haar	rol	in	crisisvoorbereiding een	bijdrage	
geleverd aan dat plan. De belangrijkste wijziging is dat de in 2020 vastgestelde 
stralingsbeschermings-strategie is gebruikt als basis voor responsmaatregelen. 
Verder is het LCP-S in lijn gebracht met internationaal gehanteerde definities van 
het IAEA op het gebied van ongevalsclassificaties, preparatiezonering en fasering 
van de respons bij een stralingsongeval. Voor blootstelling van de bevolking en 
hulpverleners zijn de referentiewaarden aangepast aan de buurlanden en vastgelegd. 
Tenslotte zijn in het plan een aantal zogenoemde sleutelbesluiten opgenomen. 
Daarmee zijn te voorziene, noodzakelijke en belangrijke besluiten en responsacties 
benoemd, die een grote maatschappelijke impact hebben en onder tijdsdruk 
moeten worden genomen door het betreffende bevoegd gezag. Om in de eerste, 
urgente fase van een stralingsongeval van de hoogste ongevalsclassificatie 
sneller te kunnen acteren, worden met dit plan bovendien voorzorgsmaatregelen 
ingevoerd waarmee veiligheidsregio’s indien nodig de respons kunnen starten 
voordat nationale coördinatie volledig opgeschaald is.
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de kaders weer voor werkafspraken. In dat kader is in 2021 een werkafspraak 
tot stand gekomen tussen het Staatstoezicht op de Mijnen en de ANVS en is 
de voorbereiding op de werkafspraak tussen de Nederlandse Arbeidsinspectie 
(voorheen Inspectie SZW) en de ANVS in een ver gevorderd stadium. Ook is eind 
2021 het traject begonnen om te komen tot werkafspraken tussen de IGJ en de 
ANVS. Verder zal in 2022 overleg worden opgestart voor werkafspraken tussen de 
NVWA en de ANVS.

Inspectieraad
De Inspectieraad (IR) is een een samenwerkingsverband tussen de rijksinspecties 
en andere toezichtshouders. Het doel van de IR is om het toezicht continu 
te versterken en verbeteren. Dat doet de IR door bij te dragen aan de 
gedachtenvorming en beleidsontwikkeling op het toezichtsterrein. De ANVS was in 
2021 agendalid van de Inspectieraad (vanaf januari 2022 geassocieerd lid). Vanuit 
de ANVS zijn medewerkers betrokken geweest bij werkgroepen van de IR, zoals 
de werkgroep Governance en de werkgroep Kwaliteit. Verder is extra aandacht 
geschonken aan Programma Innovatie en Toezicht en de Maatschappelijk Dialoog. 
Daarvoor zijn diverse online bijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond. Een 
aantal ANVS-inspecteurs hebben een door de IR georganiseerd leertraject gevolgd, 
zoals leertrajecten voor beginnend inspecteurs en voor strategisch toezicht.

Samenwerking met de Belgische autoriteit (FANC)
De ANVS werkt actief samen met het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC). Beide diensten hebben het gehele jaar door collegiaal contact 
over bijvoorbeeld toezicht, procedures voor grensoverschrijdende inspraak, 
relevante maatschappelijke ontwikkelingen en communicatie. Voor toezicht geldt 
dat er niet is meegekeken bij elkaars inspecties, omdat dat vanuit maatregelen 
vanwege COVID-19 aan beide zijden van de grens niet haalbaar was. Wel hebben 
in plaats daarvan digitale overleggen plaatsgevonden waarin ervaringen werden 
gedeeld over toezicht tijdens COVID-19.

Samenwerking met de Duitse autoriteit
De reguliere vergadering van een werkgroep van de ‘Niederländische-Deutsche 
Kommission für kerntechnische Einrichtingen im Grensgebiet’ (NDKK) vond 
in 2021 opnieuw op digitale wijze plaats. Er werd wederzijds informatie 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ondanks dat deze oefening niet 
specifiek gericht was op nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, kwam de 
nucleaire sector als potentieel gevoelig vitale sector wel aan bod. De ANVS nam 
deel op het niveau “zilver”. Dat wil zeggen dat de inzet beperkt was en de ANVS 
geen spilfunctie in de bredere oefening had.

De ANVS heeft in mei 2021 tabletop-oefening met een scenario bij de kerncentrale 
in	Tihange	(België)	georganiseerd	met	verschillende	betrokken	Nederlandse	
crisispartners, waaronder de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Noord-Limburg 
en de Belgische collega’s van het Nationaal Crisiscentrum, het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle en de Federale Dienst van de Gouverneur van Luik. Het 
scenario betrof een ongewone gebeurtenis bij de kerncentrale Tihange zonder 
gevolgen voor de veiligheid van de bevolking of de omgeving. De processen 
voor afhandeling van en communicatie over een dergelijke gebeurtenis aan 
weerszijden van de grens zijn geoefend en waar nodig verder op elkaar afgestemd. 
Deze tabletop-oefening stond gepland voor 2020 maar was vanwege COVID-19 
maatregelen uitgesteld naar 2021.

In 2021 is verder viermaal een tabletop-oefening georganiseerd waarin het werken 
volgens de procedure B-ongevallen in Nederland centraal stond. Het streven is in 
2022 een volledige CETsn-oefening met een B-object te organiseren. B-objecten 
zijn bedrijven en inrichtingen die gebruik maken van radioactieve bronnen voor 
industriële	processen	of	toepassingen,	die	radioactieve	bronnen	opslaan	of	die	
radioactieve bronnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

1.5 Nationale en internationale samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming 
Op 28 september 2017 trad de Samenwerkingsovereenkomst 
stralingsbescherming in werking. Deze overeenkomst is door elf partijen van de 
Rijksoverheid met een taak ((uitvoerings-)beleid, vergunningverlening, toezicht 
en handhaving) op het gebied van stralingsbescherming ondertekend, met als 
doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking. De overeenkomst bevat 
samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen. Daarnaast geeft de overeenkomst 
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van het vergoedingenbesluit. Dat advies is overgedragen aan het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (zie paragraaf 1.15). Ook heeft de ANVS 
verschillende departementen waaronder de ministeries van Infrastructuur 
en Waterstaat, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en Binnenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking inhoudelijk ondersteund op het vlak van 
beleidsvorming en toezicht op diverse terreinen binnen het werkveld nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming.

1.8 Communicatie en voorlichting

De ANVS zorgt voor informatievoorziening en voorlichting over nucleaire veiligheid 
en stralingsbescherming. In 2021 waren er enkele onderwerpen die op veel 
nationale en internationale aandacht konden rekenen zoals het EDF-transport en 
de consumentenproducten. Deze zijn eerder beschreven in paragraaf 1.2 en 1.3.
In 2021 heeft de ANVS verder gezorgd dat inwoners, gemeenten en provincie 
geïnformeerd werden over de komst van een mogelijke nieuwe nucleaire installatie 
in de gemeente Veendam. Dat is gedaan omdat Shine Europe B.V. in de gemeente 
Veendam een fabriek wil bouwen voor de productie van medische isotopen. In juni 
2021 heeft Shine bij de ANVS een mededelingsnotitie milieueffectrapport (MER) 
ingediend. Hierin beschrijft Shine zijn voornemens en iedereen kon vervolgens bij 
de ANVS zijn mening daarover geven en waar volgens hen de ANVS op moet letten 
bij het MER. Dit moet Shine opstellen en beschrijft de gevolgen van hun plannen 
voor mens en milieu. Het MER moet het bedrijf bij de ANVS indienen als het een 
vergunning aanvraagt.

Naast een informatie- en inspraakbijeenkomst die de ANVS in Veendam 
organiseerde voor belanghebbenden, zijn verschillende middelen ontwikkeld om 
mensen zo goed mogelijk te informeren en gebruik te kunnen laten maken van de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De ANVS heeft daarnaast ook gezorgd 
dat lokale en regionale overheden worden geïnformeerd en ANVS onderhoudt 
contacten met andere betrokken bevoegde gezag-organisaties. Zo werkt ANVS 
vanuit een goede informatievoorziening richting bewoners en belanghebbenden 

uitgewisseld over de huidige situatie en over gebeurtenissen die het afgelopen 
jaar in de twee landen plaatsvonden. In het algemeen worden jaarlijks gegevens 
en informatie verstrekt of verspreid. De vergadering van de tweede werkgroep is 
in 2021 niet doorgegaan.

1.6 Contact met stakeholders

Goede contacten met belanghebbenden over het werk van de ANVS zijn 
cruciaal, zowel op nationaal als internationaal gebied. Dat is een manier om 
goed kunnen spelen op vragen en behoeften van burgers, overheden en de 
sector. Iedere laag van de ANVS-organisatie spant zich daarvoor in. Zo heeft de 
bestuursvoorzitter, Annemiek van Bolhuis in 2021 haar kennismakingsprogramma 
voortgezet met brancheorganisaties, vergunninghouders en NGO’s. Daarnaast 
hebben verscheidene kennismakingen en overleggen plaatsgevonden met lokale 
(burgemeester), regionale (Veiligheidsregio en Provincie) en nationale overheden 
(autoriteiten en inspecties). Op internationaal niveau zijn er bestuurs- en directie-
overleggen	geweest	met	de	evenknieën	van	de	ANVS	in	België	(FANC),	Frankrijk	
(ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire), Duitsland (BMU, Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) en Zwitserland (ENSI, 
Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat).

De ANVS volgt continu ontwikkelingen in sectoren en vakgebieden die relevant 
zijn voor haar werkzaamheden. Dat betreft bijvoorbeeld ontwikkelingen op het 
gebied van nucleaire geneeskunde, geothermie. Veranderingen in bijvoorbeeld 
behandelingen tegen kanker kunnen speciale afspraken over stralingsbescherming 
vragen en daarmee aanpassingen in vergunningen en/of toezicht nodig maken. Zie 
ook de eerder genoemde vooroverleggen (paragraaf 1.2. Autorisaties) die gevoerd 
worden met brancheverenigingen en vergunninghouders.

1.7 Andere overheden met kennis ondersteunen

De ANVS heeft als wettelijke taak om nationale organisaties met kennis te 
ondersteunen. In 2021 heeft de ANVS een advies opgesteld voor het herzien 
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Kennisgevingen over inspraakprocedures buitenlandse nucleaire initiatieven
In 2021 publiceerde de ANVS een tweetal kennisgevingen met Quickscan op de 
website over procedures voor buitenlandse nucleaire initiatieven. Het eerste 
initiatief betrof de vergunningaanvraag, inclusief milieueffectrapport, van SCK CEN 
(Studiecentrum voor kernenergie) voor de uitbreiding van hun locatie in Dessel 
met de RECUMO-installatie. In de RECUMO-installatie worden hoogverrijkte 
uranium reststoffen afkomstig van de productie van medische isotopen gezuiverd 
en omgezet in laag verrijkt uraniumoxide, een bruikbare stof. Op grond van 
de gemaakte bestuurlijke afspraken informeerde het FANC de ANVS alsook de 
Nederlandse bestuursorganen binnen een straal van 20 kilometer van Dessel 
over het vergunning initiatief en de mogelijkheid tot inspraak. Deze bestuurlijke 
afspraken gaan verder dan de verplichte grensoverschrijdende consultatie op 
grond van het verdrag van Espoo, een verdrag van de Verenigde Naties over 
grensoverschrijdende milieueffectrapportages, omdat het hier niet ging om 
mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland.9

Belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten zijn mogelijk wel aan 
de orde bij het tweede Belgische nucleaire initiatief met milieueffectrapport uit 
2021, dat afkomstig was van de Belgische Federale Overheid. Dit initiatief betrof 
de wetswijziging voor de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 
met	10	jaar	van	2015	naar	2025.	De	Belgische	Federale	Overheid informeerde	het	
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zijnde de verantwoordelijke 
organisatie in Nederland voor activiteiten die onder het verdrag van Espoo 
vallen, over de mogelijkheid tot inspraak in Nederland. De ANVS publiceerde een 
kennisgeving en een Quickscan op haar website.10 In deze kennisgeving werd het 
publiek attent gemaakt op de mogelijkheid van inspraak via de website 
www.internetconsultatie.nl.

9  www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/03/17/quickscan-van-mer-rapportage-recumo-

installatie-te-mol

10  www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/18/quickscan-anvs-van-milieueffectrapport-

mer-kerncentrale-doel-1-en-2

met andere instanties zoals gemeente Veendam en de provincie Groningen.  
Op www.autoriteitnvs.nl/shine is alle informatie te vinden.

In cijfers
In 2021 zijn 2.308 vragen gesteld aan de ANVS, waarvan 1.133 per telefoon 
en 1.175 per mail. Mensen willen bijvoorbeeld meer informatie over de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, of het zijn bedrijven die meer willen 
weten over een vergunningaanvraag. Mensen kunnen de ANVS bereiken via het 
Klantcontactcentrum, per mail, via de website en ook de sociale mediakanalen 
zoals LinkedIn en Twitter.

Tabel 10 Vragen en meldingen aan de ANVS per rubriek 

E-mail Telefoon Totaal

Rubriek

ANVS-loket 11 19 30

Medische	&	Industriële	
Toepassingen

432 681 1.113

Nucleair 22 15 37

Overig ANVS 175 231 406

Straling algemeen 106 101 207

Vervoer 429 86 515

Eindtotaal 1.175 1.133 2.308

http://www.internetconsultatie.nl
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/03/17/quickscan-van-mer-rapportage-recumo-installatie-te-mol
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/03/17/quickscan-van-mer-rapportage-recumo-installatie-te-mol
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/18/quickscan-anvs-van-milieueffectrapport-mer-kerncentrale-doel-1-en-2
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/18/quickscan-anvs-van-milieueffectrapport-mer-kerncentrale-doel-1-en-2
https://www.autoriteitnvs.nl/shine
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Derde nationale rapportage over de uitvoering van Richtlijn 
2011/70/Euratom
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/bijlage-national-
report-for-the-council-directive-2011-70-euratom

De richtlijn 2011/70/Euratom gaat over een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstoffen en radioactief afval. Volgens artikel 14.1 van deze richtlijn 
dienen lidstaten eens in de drie jaar verslag uit te brengen aan de Europese 
Commissie over de uitvoering van de richtlijn. De rapportage laat zien hoe 
Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de Afvalrichtlijn en is in 2021 door de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat toegezonden aan de Europese 
Commissie. De ANVS heeft deze rapportage mede voorbereid.

Een nieuwe kerncentrale, hoe gaat dat in zijn werk? – Factsheet
www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/06/29/factsheet-nieuwe-
kerncentrale
In de factsheet heeft de ANVS de vragen en antwoorden op een rij gezet over wat 
er allemaal kijken bij het bouwen van een nieuwe kerncentrale. Aan bod komen 
onder meer hoe de ANVS de veiligheid van kerncentrales beoordeelt en hoe de 
inspraak rond vergunningverlening is geregeld.

Handreiking beveiliging radioactieve stoffen (BRAS)
www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2021/04/30/handreiking-bras

De handreiking voor beveiliging van radioactieve stoffen (BRAS) is een 
herziene versie van de handreiking BRAS uit 2013. De handreiking legt 
beveiligingsverantwoordelijken uit hoe ze de beveiliging van radioactieve stoffen 
goed en volledig regelen.

Handreiking tienjaarlijkse evaluatie nucleaire installaties
www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/02/24/handreiking-
tienjaarlijkse-evaluatie-nucleaire-installaties

De ANVS heeft de handreiking tienjaarlijkse evaluatie nucleaire installaties 
opgesteld voor vergunninghouders van nucleaire installaties. De handreiking 

De ANVS publiceert kennisgevingen met Quickscan in het kader van haar 
voorlichtende taak gepubliceerd zodat Nederlandse burgers en organisaties 
ter voorbereiding van eventuele zienswijzen op de vergunningaanvraag 
en het bijbehorende milieueffectrapport kennis kunnen nemen van de 
beoordeling door de ANVS. De ANVS beschouwt in het kader van de 
Quickscan de door het buitenland gepubliceerde documentatie kort met 
een focus op de (mogelijk) grensoverschrijdende gevolgen. Met name wordt 
nagegaan of de ANVS de conclusie uit het buitenlandse milieueffectrapport 
kan volgen en er geen sprake is van mogelijk belangrijke nadelige 
grensoverschrijdende milieugevolgen in Nederland.

1.9 Publicaties en handreikingen

De ANVS publiceerde in 2021 de volgende documenten over nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming:

Advies ANVS aan COVRA over reikwijdte en detailniveau 
Milieueffectrapport nieuw opslaggebouw
www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/31/advies-anvs-aan-covra-
over-reikwijdte-en-detailniveau-millieueffectrapport-nieuw-opslaggebouw

De ANVS heeft aan de Centrale Organisatie voor de Opslag van Radioactief 
Afval (COVRA) een advies uitgebracht over de reikwijdte en het detailniveau van 
het Milieueffectrapport (MER). COVRA heeft het voornemen om een nieuw 
multifunctioneel opslaggebouw te bouwen voor laag- en middelradioactief 
afval, het MOG. Hiervoor moet onder meer een vergunning op grond 
van de Kernenergiewet worden aangevraagd bij de ANVS en daar hoort 
een Milieueffectrapport bij. In het advies geeft de ANVS aan welke milieu-
informatie het MER moet bevatten om het milieubelang in het besluit over de 
vergunningaanvraag mee te kunnen wegen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/bijlage-national-report-for-the-council-directive-2011-70-euratom
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/bijlage-national-report-for-the-council-directive-2011-70-euratom
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/06/29/factsheet-nieuwe-kerncentrale
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/06/29/factsheet-nieuwe-kerncentrale
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2021/04/30/handreiking-bras
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/02/24/handreiking-tienjaarlijkse-evaluatie-nucleaire-installaties
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/02/24/handreiking-tienjaarlijkse-evaluatie-nucleaire-installaties
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/31/advies-anvs-aan-covra-over-reikwijdte-en-detailniveau-millieueffectrapport-nieuw-opslaggebouw
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/05/31/advies-anvs-aan-covra-over-reikwijdte-en-detailniveau-millieueffectrapport-nieuw-opslaggebouw
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Toezichthouders publiceerden in 2021 het eerste Samenhangend inspectiebeeld 
cybersecurity. Dit zijn: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, 
Agentschap Telecom, De Nederlandsche Bank, Inspectie Gezondheid en Jeugd, 
Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het 
inspectiebeeld laat zien dat de ANVS het toezicht stevig heeft ingericht.

Nationaal Actieprogramma Radon
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/29/bijlage-1-nationaal-
actieprogramma-radon-pdf

In Nederland zijn de concentraties radon van nature laag, maar dat is niet in 
alle Europese landen zo. Het beheersen van de risico’s van blootstelling van 
personen aan radon wordt op Europees niveau geregeld. Iedere lidstaat stelt 
een Nationaal Actieprogramma Radon vast, waarin staat welke maatregelen 
ze neemt om de risico’s van radon in het binnenmilieu zo veel mogelijk te 
beperken. Door rekening te houden met nationale omstandigheden kunnen de 
maatregelen optimaal worden afgestemd op de risico’s. In Nederland is de ANVS 
aangewezen om het Nationaal Actieprogramma Radon gecoördineerd voor te 
bereiden. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Nationaal 
Actieprogramma Radon in 2021 vastgesteld.

Shine

Mededelingsnotie Milieueffectrapport
www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/
factsheet-mededelingsnotitie-milieueffectenrapport

Als Shine een vergunningaanvraag indient bij de ANVS, hoort daar een 
milieueffectrapport bij. In het milieueffectrapport moet Shine beschrijven wat de 
gevolgen zijn van de installatie op mens, dier en leefomgeving. Deze factsheet 
geeft meer uitleg en duidt het proces voor mensen die willen reageren.

Proces vergunningverlening - Factsheet
www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/
factsheet-proces-vergunningverlening

beschrijft het proces van een tienjaarlijkse evaluatie (10EVA) en de wijze waarop de 
ANVS de evaluaties zal beoordelen.

Handreiking vergunning aanvragen voor gebruik van XRF 
handheld
www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2021/06/10/handreiking-vergunning-
aanvragen-voor-xrf-handheld

In deze handreiking krijgen aanvragers van een vergunning voor het gebruik 
van een draagbare XRF-analyzer informatie over de gegevens die zij moeten 
aanleveren bij het indienen van een vergunningaanvraag. XRF staat voor 
röntgenfluorescentie. Het is een niet-destructieve techniek om de samenstelling 
van materialen en eventuele beschadiging of verontreiniging te meten.

Werken met een draagbare XRF analyzer – Factsheet
www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/02/10/werken-met-een- 
xrf-analyzer
Iedereen die werkt met een draagbare XRF analyzer heeft een vergunning nodig 
van ANVS. In deze factsheet wordt uitgelegd waarom een vergunning nodig is en 
wat je moet doen als je werkt met de XRF analyzer.

IAEA-rapport INSARR-missie bij de Hoger Onderwijs Reactor 
(HOR) van het Reactor Instituut Delft
www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-
missie-bij-de-hoger-onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft

Op verzoek van de ANVS voerde het Internationaal Atoomenergieagentschap 
(IAEA) in 2021 een missie uit van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar 
researchreactoren (INSARR) bij de Hoger Onderwijs Reactor (HOR). De ANVS heeft 
het rapport van het IAEA over deze missie gepubliceerd.

Inspectiebeeld Cybersecurity
www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/inspectiebeeld-cybersecurity-
gepubliceerd

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/29/bijlage-1-nationaal-actieprogramma-radon-pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/29/bijlage-1-nationaal-actieprogramma-radon-pdf
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/factsheet-mededelingsnotitie-milieueffectenrapport
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/factsheet-mededelingsnotitie-milieueffectenrapport
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/factsheet-proces-vergunningverlening
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/factsheet/2021/08/11/factsheet-proces-vergunningverlening
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2021/06/10/handreiking-vergunning-aanvragen-voor-xrf-handheld
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2021/06/10/handreiking-vergunning-aanvragen-voor-xrf-handheld
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/02/10/werken-met-een-xrf-analyzer
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/02/10/werken-met-een-xrf-analyzer
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoger-onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2021/12/22/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoger-onderwijs-reactor-hor-van-het-reactor-instituut-delft
https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/inspectiebeeld-cybersecurity-gepubliceerd
https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2021/06/30/inspectiebeeld-cybersecurity-gepubliceerd
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stralingsbescherming betrokken en zijn deze bevoegd en bekwaam? 3) Veiligheid: 
wordt het röntgentoestel jaarlijks gecontroleerd? In de factsheet zijn de uitkomsten 
en aanbevelingen van de inspecties bij tandheelkundige praktijken bijeengebracht.

1.10 Wet- en regelgeving

De ANVS is op grond van de Kernenergiewet bevoegd om in het belang van de 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging in verordeningen regels te 
stellen over organisatorische of technische onderwerpen. De ANVS heeft in 2018 
de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vastgesteld. 
De ANVS heeft deze ANVS-verordening in 2021 gewijzigd naar aanleiding van 
signalen uit het werkveld. De wijziging bevat specifieke vrijgavewaardennormen 
voor enkele bepaalde radionucliden. Deze vrijgavewaarden mogen worden 
toegepast als de radioactieve afvalstoffen, waarin deze radionucliden zich 
bevinden, worden verbrand in speciale afvalverbrandingsinstallaties. Het 
gaat daarbij om radioactieve afvalstoffen die met name afkomstig zijn van 
ziekenhuizen, producenten van medische nucliden en laboratoria. Tevens bevat 
deze wijziging enige technische verbeteringen.

1.11 Bezwaren, beroepen, Wob-verzoeken en klachten

Bezwaren
In 2021 zijn er door belanghebbenden acht bezwaarschriftprocedures ingediend. 
Er is bezwaar gemaakt tegen drie afzonderlijke handhavingsverzoeken, één 
Wob-besluit, twee vergunningsprocedures en twee vergunning besluiten. De 
drie bezwaren tegen de handhavingsverzoeken zijn ongegrond. Bij één van deze 
bezwaren blijft het bestreden besluit gehandhaafd onder verbetering van de 
motivering van het besluit. Daarnaast is tegen één van de beslissingen op bezwaar 
tegen het handhavingsverzoek beroep ingesteld.Het bezwaar tegen het Wob-
besluit is ongegrond verklaard. De twee bezwaren tegen de vergunningprocedure 
zijn niet-ontvankelijk verklaard, omdat de bezwaarschiften niet voldeden aan de 
eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) daaraan stelt. Ten slotte zijn de 
twee bezwaren tegen de vergunningenbesluiten ongegrond verklaard.

Vergunningverlening is één van de instrumenten van de ANVS om op een 
betrouwbare en deskundige manier bij te dragen aan de nucleaire veiligheid 
en een veilig gebruik van ioniserende straling in Nederland. In deze factsheet 
vinden geïnteresseerden het complete proces, van initiatief tot vergunning. De 
mededelingsnotitie milieueffectrapportage (MER) is steeds de eerste stap voor 
aanvragers richting een vergunning voor een nucleaire installatie.

Advies Reikwijdte en Detailniveau Shine Medical Technologies en 
Wat moet Shine onderzoeken voor het milieueffectrapport
www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/rapporten/2021/10/04/
anvs-advies-reikwijdte-en-detailniveau-shine
www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/10/04/factsheet-wat-moet-
shine-onderzoeken-voor-mer

Met het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’ geeft de ANVS aan wat Shine 
beschrijven wat de gevolgen zijn van de installatie op mens, dier en leefomgeving. 
Zonder het milieueffectrapport kan Shine bij de ANVS geen vergunning 
aanvragen. Als Shine een vergunning aanvraagt bij de ANVS, moet het bedrijf ook 
een milieueffectrapport indienen. De ANVS beoordeelt of het milieueffectrapport 
voldoet aan het ‘Advies Reikwijdte en Detailniveau’. De factsheet geeft 
verduidelijking op het advies en is opgesteld voor geïnteresseerden en mensen 
die in 2021 een zienswijzen hebben ingediend bij de ANVS op het voornemen van 
Shine om in Veendam een fabriek voor medische isotopen te bouwen.

Uitkomsten van inspecties bij tandartsen - Factsheet
www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-
van-inspecties-bij-tandartsen

Tandheelkundige praktijken in Nederland moeten voldoen aan een aantal 
vereisten om een röntgentoestel te mogen gebruiken. Daar hoort een door 
ANVS verleende registratie of vergunning bij. In 2020 werden 500 praktijken 
geïnspecteerd via een digitale vragenlijst. Tijdens de inspecties is gekeken naar 
drie thema’s, te weten: 1) Autorisatie: is er een registratie of vergunning aanwezig? 
2) Deskundigheid: wordt bij het werken met röntgentoestellen aantoonbaar 
een stralingsbeschermingsdeskundige en een toezichthoudend medewerker 

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/rapporten/2021/10/04/anvs-advies-reikwijdte-en-detailniveau-shine
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/shine/documenten/rapporten/2021/10/04/anvs-advies-reikwijdte-en-detailniveau-shine
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/10/04/factsheet-wat-moet-shine-onderzoeken-voor-mer
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/10/04/factsheet-wat-moet-shine-onderzoeken-voor-mer
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-van-inspecties-bij-tandartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2021/11/17/factsheet-uitkomsten-van-inspecties-bij-tandartsen
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Klachten
De ANVS heeft in 2021 geen klachten ontvangen.

Tabel 11 Bezwaren, beroepen, Wob-verzoeken, AVG-verzoeken en klachten 

2021 2020 2019 2018 2017

Bezwaartypes

Bezwaarprocedures 8 12 10 5 4

Beroepsprocedures 1 2 3 2 1

Wob- en WHO-verzoeken 9 6 6 4 5

AVG-verzoek 0 0 1 0 n.v.t.

Klacht 0 1 1 4 0

1.12 Integriteit en klokkenluiders

Voor het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet- en regelgeving is het 
belangrijk dat de ANVS wordt geïnformeerd over een mogelijke overtreding of 
misstand bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde. De ANVS biedt 
daarom op haar website de mogelijkheid om vermeende overtredingen of 
misstanden te melden. Dat kan ook anoniem. Er is in 2021 van deze mogelijkheden 
geen gebruik gemaakt.

Op 17 december 2021 is de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders in 
werking getreden. Voor de implementatie van deze richtlijn is de Wet bescherming 
klokkenluiders (die de Wet Huis voor klokkenluiders gaat vervangen) in 
voorbereiding. De ANVS wordt in die wet aangewezen als bevoegde autoriteit 
voor het melden van inbreuken op enkele Euratom-richtlijnen op het terrein van 
de ANVS. Zoals de Euratom-richtlijn nucleaire veiligheid kerninstallaties en de 
Euratomrichtlijn basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De regels van die 
wet bieden meer bescherming aan klokkenluiders. De ANVS is per 17 december 

Beroepen
In het tweede kwartaal van 2021 is er door één belanghebbende bij de Raad van 
State beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar inzake de tariefstelling 
van COVRA. De uitspraak volgt mogelijk in 2022. Verder heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 juli 2021 uitspraak gedaan in een 
in 2020 ingestelde beroep over een vergunning van de ANVS van 10 juli 2019 op 
grond van artikel 29, eerste lid, van de Kernenergiewet. Deze betreft handelingen 
ten behoeve van ontmanteling van (delen van) mijnbouwinstallaties en onderhoud 
van mijnbouwinstallaties en/of daarmee samenhangend equipement ten behoeve 
van hergebruik met materialen met van nature voorkomende radionucliden 
(Naturelle Occurring Radioactive Materials, afgekort NORM) op onder meer een 
perceel te Vlaardingen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitgesproken dat 
de ANVS de daarvoor geldende stralingsbeschermingsregelgeving correct heeft 
toegepast. Het beroep is ongegrond verklaard.

Wob- en Who-verzoeken
De ANVS heeft in 2021 negen Wob-verzoeken en geen verzoek op grond van de 
Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) ontvangen. Van de negen Wob-
verzoeken zijn er twee ingetrokken. Eén van de Wob-verzoeken is door twee 
deelbesluiten uitgesteld openbaar gemaakt, vanwege mogelijk bezwaar van een 
derde belanghebbende tegen de openbaarmaking van de informatie. In de overige 
gevallen is de gevraagde informatie, of een deel daarvan, gepubliceerd. Twee Wob-
verzoeken zijn nog in behandeling bij de ANVS en de Wob-besluiten daarvan zullen 
in 2022 worden genomen.
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1.15 Wettelijke zbo-evaluatie

In 2019 is de wettelijke zbo-evaluatie uitgevoerd en zijn taken van de ANVS zoals 
vergunningverlening, handhaving en toezicht, maar ook de beleidsvoorbereiding 
op	gebied	van	nucleaire	veiligheid	en	stralingsbescherming,	geëvalueerd.	In	de	
volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de volgende aanbevelingen uit de 
evaluatie: Toezichtvisie, Vergoedingenbesluit en Crisisbeheersing.

Toezichtvisie
De Toezichtvisie IenW-ANVS is naar aanleiding van de vorming van de ANVS 
opgesteld. De Toezichtvisie beschrijft de verdeling van de verantwoordelijkheden 
en de bevoegdheden van de eigenaar, de opdrachtgever en opdrachtnemer die in 
de taakuitvoering en het toezicht daarop zijn betrokken en de afspraken die zijn 
gemaakt over de informatievoorziening tussen de betrokken actoren, zodat ieder 
zijn eigen verantwoordelijkheid optimaal kan waarmaken.

In 2016 is de eerste Toezichtvisie IenW-ANVS opgesteld. Deze wordt elke vijf jaar 
tezamen	met	de	wettelijke	evaluatie	van	het	zbo	ANVS	geëvalueerd.	Conform	
afspraken bij de oprichting heeft de eerste wettelijke evaluatie na twee jaar, in 
het jaar 2019 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de wettelijke evaluatie en 
nieuwe ontwikkelingen zijn er enkele aanpassingen aangebracht in deze tweede 
Toezichtvisie IenW-ANVS. Zo is naar aanleiding van de aanbevelingen uit de 
eerste wettelijke evaluatie in 2019 de verantwoordelijkheid voor de beleids- en 
wetgevingsvoorbereidende taak belegd bij de beleidskern van het ministerie IenW 
(DGMI) en zijn de daarmee samenhangende wijzigingen in deze Toezichtvisie 
verwerkt. De herziene Toezichtvisie is in werking per 2021 en vervangt de 
Toezichtvisie van 2016.

Vergoedingenbesluit
De ANVS brengt op grond van artikel 74 van de Kernenergiewet voor haar 
toelatings- en toezichtactiviteiten kosten in rekening bij de nucleaire sector en 
bij onderdelen van het domein van de stralingstoepassingen. De vergoedingen 
van deze kosten zijn vastgesteld in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet. 
Dit	besluit	is	in	2017	door	een	externe	adviseur	geëvalueerd.	Op	basis	van	
de aanbevelingen uit deze externe evaluatie is de ANVS gaan werken aan de 

2021 al volgens de voorgeschreven regels gaan werken. Waar nodig zal de ANVS 
klokkenluiders ook verwijzen naar het Huis van de Klokkenluiders of andere 
bevoegde autoriteiten.

Binnen de organisatie van de ANVS is er eveneens veel aandacht voor de 
veiligheidscultuur en onderwerpen als integriteit en ongewenste omgangsvormen. 
De ANVS heeft hiervoor onder andere een vertrouwenspersoon.

1.13 Kwaliteit van de juridische functie

Op 9 april 2021 zijn de ‘Aanwijzingen voor de juridische functie Rijk’ (verder: de 
Aanwijzingen) in werking getreden. Hoewel de Aanwijzingen niet van toepassing 
zijn op zelfstandige bestuursorganen, geldt de achterliggende gedachte van de 
Aanwijzingen net zo goed voor de ANVS. Een kwalitatief goede juridische functie 
is belangrijk voor de kwaliteit van de ANVS in zijn algemeenheid. De ANVS 
besteedt daarom veel aandacht aan de (bij)scholing en opleiding van haar 
juristen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het puntenstelsel voor de blijvende 
vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen en door het volgen van 
bijvoorbeeld opleidingen van de Academie voor wetgeving en de Academie voor 
overheidsjuristen. Verder is er in 2021 een ‘Chief Legal Officer’ (CLO) aangewezen. 
De CLO heeft een bijzondere verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van 
de juridische producten van de ANVS. De positie van de CLO is versterkt doordat de 
CLO altijd bij het bestuur van de ANVS om aandacht kan vragen.

1.14 Adviezen Raad van Advies

De Raad van Advies heeft in 2021 geadviseerd over de volgende onderwerpen: 
Staat van Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Kennisontwikkeling, Casus 
Toezicht, Koersdocument ANVS, Transport – risico’s en perceptie, Werving en 
selectie, Impact mogelijke uitbreiding nucleaire sector op capaciteit ANVS en Toezicht 
– risico’s en perceptie. Deze advisering heeft plaatsgevonden in de vorm van een 
reflectie en discussie op basis van cases, memo’s en stellingen. Het jaarverslag 2021 
van de Raad van Advies ANVS is te vinden in de bijlage van dit jaarverslag.
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herziening van dit besluit. Tijdens dit herzieningstraject vond de wettelijk evaluatie 
van het zbo ANVS plaats. Het eindrapport van de zbo-evaluatie uit 2020 adviseert 
om de mogelijkheden te bezien voor herziening van het vergoedingenbesluit voor 
stralingsbescherming. Daaraan is tegemoetgekomen met het eindrapport over de 
herziening van het Vergoedingenbesluit. Het bevat concrete verbetervoorstellen 
voor zowel de bestaande posten uit het besluit alsmede de introductie van nieuwe 
posten. Vanwege de overdracht van de beleidsfunctie aan IenW, is het eindrapport 
in de vorm van een advies in februari 2021 voor verdere formele herziening aan 
IenW overgedragen.

Opvolging Crisisaanbeveling
In 2019 heeft een wettelijke zbo-evaluatie plaatsgevonden van de ANVS. 
Aanbeveling 7 van de wettelijke evaluatie had betrekking op het verbeteren van 
de structuur van de crisisorganisatie voor straling en nucleair. Die aanbeveling 
luidde als volgt: “Pas de structuur en werkwijze voor de advisering binnen 
de crisisbeheersing Nucleair aan, waarbij het gangbare nationale model als 
uitgangspunt genomen wordt. Doe dit samen met alle betrokken partijen en oefen 
het afgesproken resultaat via een zogenoemde tabletop oefening”.

Onlangs is afgesproken de verbetering van de structuur van de structuur van 
het CET-sn nu binnen de beheerstructuur van het Landelijk Crisisplan Straling 
(LCP-s) op te pakken. Het doel is daarbij de crisisorganisatie nog beter te laten 
functioneren. Dat is vooral ook een interdepartementale opgave. Het is daarom 
van belang om met alle relevante stakeholders te bespreken hoe de structuur 
en werkwijze moet worden aangepast om deze bij een stralingsongeval 
zo goed mogelijk te laten functioneren, op basis van de vastgestelde 
stralingsbeschermingsstrategie.

De ANVS is als trekker opgenomen in het voorlopige Plan van aanpak voor het 
aanpassen van de crisisorganisatie. Vanaf begin 2022 zal met de stakeholders 
worden bezien hoe vanuit het invullen van de beschermingsstrategie gewerkt kan 
worden om het doel - een nog beter functionerende crisisorganisatie - te bereiken.
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2.1 Personele verantwoording

Het bestuur van de ANVS wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie.  
Dit zijn ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
die ter beschikking zijn gesteld aan het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS. 
De ambtenaren werken volledig onder het gezag van het zbo en leggen alleen aan 
het zbo verantwoording af.

In 2018 is de ANVS een proces van doorontwikkeling gestart en in 2019 heeft 
de formele wettelijke zbo-evaluatie plaatsgevonden. De conclusies uit de eigen 
doorontwikkeling en de zbo-evaluatie gaven aanleiding om de organisatie anders 
in te richten met ingang van 2020.

De organisatie bestond in 2021 uit vier afdelingen en twee stafafdelingen:
• Stralingstoepassingen (ST)
• Nucleaire installaties en Transport (NIT)
• Monitoring, Onderzoek en Beoordelingen (MOB)
• Strategie en Regulering (SR)
• Communicatie en Externe Betrekkingen (CEB)
• Bedrijfsvoering (BV)

02 
Bedrijfsvoering
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• 67% (2019: 67%) van de medewerkers geeft aan dat nucleaire- of 
stralingsveiligheid binnen de ANVS te allen tijde prioriteit heeft boven  
andere werkzaamheden.

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de medewerkers tevreden zijn over 
het werken bij de ANVS. De tevredenheid over de goede werksfeer, de fijne 
samenwerking met collega’s, de ruimte om je kritisch te uiten, de invloed 
die je kunt uitoefenen op planning en de manier van werken, de ruimte om 
nieuwe initiatieven op te pakken, de kansen om je te ontwikkelen alsmede de 
tevredenheid over de ondernemingsraad wordt als hoog beoordeeld.

Daarentegen is de beleving van werkdruk is ten opzichte van 2019 met 10% 
gestegen, en is daarmee nog steeds (te) hoog. Door in 2022 met elkaar in gesprek 
te gaan wordt onderzocht wat de oorzaak is van deze ervaren hoge werkdruk.

2.2 Kwaliteitszorg

In 2021 werkte de ANVS op verschillende vlakken aan de borging en verbetering 
van de kwaliteit van haar werk.

2.2.1 Digitale dienstverlening

ANVS Loket
In 2021 heeft de ANVS haar digitale dienstverlening aan bedrijven verder 
uitgebouwd. Het toezicht en handhaving proces wordt sinds 2021 ondersteund 
door het ANVS zaaksysteem. Daarmee zijn alle processen rondom meldingen, 
erkenningen en registraties, vergunningverlening, toezicht en handhaving 
gedigitaliseerd. De technische infrastructuur van het zaaksysteem is in 2021 
volledig vervangen, waardoor er een stevige basis ligt voor de toekomst, en de 
applicatie voor het loket heeft een upgrade gekregen. Met deze laatste ligt een 
basis waarmee kan worden gewerkt aan het verder verbeteren van de digitale 
toegankelijkheid. De ANVS blijft doorgaan met het continue verbeteren van haar 
digitale dienstverlening, mede op basis van onderzoeken bij stakeholders.

2.1.1 Medewerkersbelevingsonderzoek
In navolging van het in 2019 uitgevoerde medewerkersbelevingsonderzoek is in 
2021 een belevingsonderzoek uitgevoerd op elf thema’s. Ten opzichte van het 
2019 onderzoek is het thema “werken tijdens Covid-19” toegevoegd. 
De elf thema’s waren:
1. mijn werk
2. mijn team/afdeling,
3. resultaten bereiken,
4. samenwerken;
5. werken tijdens COVID-19;
6. informeren en communiceren,
7. leren en ontwikkelen,
8. sturing door afdelingshoofd/teamleider,
9. werkprocessen/verantwoordelijkheden en veiligheidscultuur,
10. werkomstandigheden,
11. ondernemingsraad.

Van de 142 medewerkers van de ANVS (ten tijde van het onderzoek) hebben 111 
medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Daarmee is de respons 78,2% 
(2019: 89,3%). De resultaten zijn daarmee representatief voor de algemene 
beleving van de ANVS-medewerker. De employee Net Promoter Score (eNPS) is in 
2021 0% (2019: +6,4%). Deze score wordt gebruikt om de intentie tot aanbevelen 
uit te drukken. De intentie wordt berekend aan de hand van de vraag: ‘Hoe 
waarschijnlijk is het dat jij de ANVS aan iemand anders (die daarvoor voldoende 
gekwalificeerd is) aan zou bevelen als organisatie om voor te werken?

Voor wat betreft het onderdeel veiligheidscultuur bleek:
• 84% (2019: 75%) van de medewerkers weet welk gedrag binnen de 

veiligheidscultuur van hen verlangd wordt.
• 88% (2019: 90%) van de medewerkers voelt zich vrij om melding te maken 

van situaties, omstandigheden of gedragingen die in strijd zijn met de 
veiligheidscultuur.

• 92% (2019: 91%) van de medewerkers geeft aan dat als het om nucleaire of 
stralingsveiligheid gaat, ze altijd terecht kunnen bij hun leidinggevende.
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2.2.2  Interne processen
In 2021 besteedde de ANVS tijd aan het verder ontwikkelen, beschrijven en 
implementeren van haar interne processen. Het verbeteren van de bestaande 
processen en de interne audits droegen bij aan de optimalisatie van de interne 
werkwijze. De processen zijn vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de ANVS. In het Register van Verwerkingsactiviteiten worden de datalekken en de 
uitoefening van de rechten van betrokkenen bijgehouden.

2.3  Risicomanagement

2.3.1  Jaarplan en begroting
De ANVS-organisatie neemt deel aan de geïntegreerde begrotings- en 
concernsturingscyclus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 
De aanwijzingen daarover, zoals opgenomen in de structurele aanschrijving van 
IenW, worden daarbij gevolgd. In het kader van de concernsturingscyclus vindt er 
ieder jaar een start- en verantwoordingsgesprek plaats met de secretaris-generaal 
van IenW. Vanaf 1 mei 2021 is de rol overgenomen door de plv. secretaris-
generaal.  Daarnaast is sprake van twee rapportagemomenten over de voortgang. 
In het kader van deze cyclus worden ook de specifieke aspecten van het zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo) betrokken. Het startdocument en de begroting vormen op 
hoofdlijnen input voor de teamjaarplannen. In deze teamjaarplannen staat hoe de 
teams van de respectievelijke afdelingen bijdragen aan de strategie van de ANVS. 
Maandelijks ontvangt het managementteam een rapportage met de ontwikkeling 
van	werkelijke	personele	cijfers	en	financiële	uitgaven	ten	opzichte	van	de	
begroting. Elke vier maanden wordt de status van het jaarplan en de ontwikkeling 
in de belangrijkste risico’s besproken in het managementteam van de ANVS. 

2.3.2 Bedrijfsrisico’s
De ANVS heeft eind 2020 analyses opgesteld voor de belangrijkste actuele 
bedrijfsrisico’s in 2021.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 heeft de ANVS ook in 2021, 
zowel actief als proactief, gehandeld om het werk zo goed mogelijk uit te voeren en 
in te spelen op nieuwe ontstaande situaties en/of risico’s.

Informatiebeveiliging
De bedrijfsvoering voldoet aan het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (VIR 2007), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waar nodig zijn aanvullende 
maatregelen getroffen. In 2021 zijn opnieuw stappen gezet in het verder verbeteren 
van de informatiebeveiliging van de digitale dienstverlening. Er zijn voorbereidingen 
getroffen voor een voorziening waarmee mogelijke inbreuken op informatiesystemen 
kunnen worden gemonitord. Dit wordt naar verwachting 2022 gerealiseerd. Er zijn 
herhaaldelijke penetratietesten uitgevoerd, waarna bevindingen zijn hersteld.
Vanuit de vastgestelde Cybersecuritystrategie 2021–2024 is de ANVS in de zomer 
van 2021 gestart met het cybersecurity awareness programma voor medewerkers 
en een project voor het veilig verwerken en uitwisselen van gerubriceerde 
informatie. Zowel het programma als het project zullen nog doorlopen in 2022.

Transparantie en informatiehuishouding
Het afgelopen jaar heeft de ANVS een meerjarig programma opgestart om 
stapsgewijs verder invulling aan de onderwerpen informatiehuishouding en 
openbaarheid te geven. Één van de eerste gerealiseerde mijlpalen is dat de 
websites van de ANVS nu dagelijks worden gearchiveerd. Daarnaast is de ANVS, 
zoals vorig jaar aangekondigd, aangesloten op het rijksbrede publicatieplatvorm 
PUC en zijn de documenten van RVO.nl gemigreerd naar dit nieuwe platform. 
In 2022 gaat de ANVS onder andere aan de slag met de voorbereiding op het 
openbaar	maken	van	de	informatiecategorieën	zoals	benoemd	in	de	Wet	open	
overheid (Woo) en het verbeteren van de informatiehuishouding in lijn met het 
Rijksbrede actieplan ‘Open op Orde’.

Digitale toegankelijkheid
In 2021 zijn verdere verbeteringen doorgevoerd aan de digitale toegankelijkheid 
van de websites, waaronder het ANVS Loket. Daarnaast zijn diverse documenten 
op de ANVS websites digitaal toegankelijk gemaakt. In 2022 pakt de ANVS 
door op dit onderwerp door alle documenten op haar websites te toetsen en 
digitaal toegankelijk te maken daar waar noodzakelijk. Daarnaast zal de digitale 
toegankelijkheid van het ANVS Loket verder worden verbeterd.
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het sectorale dreigingsbeeld alsmede de geconstateerde cyberaanvallen. 
Deze DBT is een verzameling van uiteenlopende scenario’s met betrekking tot 
cyberaanvallen. De nucleaire vergunninghouders zijn verplicht om het DBT Cyber 
Security te implementeren. Naar verwachting worden deze werkzaamheden met 
een vertraging van drie maanden in Q1 2022 afgerond.

Met al deze ontwikkelingen en risico’s is het van groot belang om niet alleen 
nu, maar ook in de toekomst mensen te kunnen werven met een passende 
deskundigheid op de diverse deelgebieden van de ANVS. De aanhoudende 
schaarste op de arbeidsmarkt is niet alleen een bepalende factor voor het 
invullen van vacatures binnen het primaire proces, maar ook voor functies binnen 
Bedrijfsvoering en Informatie Voorziening. Afgelopen jaar is gebruik gemaakt 
van een ANVS recruiter en een arbeidsmarktspecialist die, in samenwerking met 
de communicatie-afdeling, hebben gewerkt aan een korte en lange termijnplan. 
Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan de (door)ontwikkeling van een 
basisaanpak voor de werving van veel voorkomende en nieuwe vacatures. Hiermee 
hoopt de ANVS zich steeds beter te positioneren als werkgever op de arbeidsmarkt.

2.4 In-control-statement

Verantwoordelijkheden en toetsingen
Het bestuur van de ANVS is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden 
van effectieve interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van 
bedrijfsvoering en informatievoorziening. Deze systemen hebben tot doel de 
significante risico’s waaraan de ANVS is blootgesteld, optimaal te beheersen. Een 
dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden voor het realiseren 
van de doelstellingen, noch kan het alle onjuistheden van materieel belang, 
verlies, fraude en overtreding van wetten en regels geheel voorkomen.Het bestuur 
heeft de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de ANVS gedurende 
het	verslagjaar	op	systematische	wijze	geanalyseerd,	geëvalueerd	en	bewaakt.	
Het	bestuur	heeft	de	effectieve	werking	van	deze	interne	risicobeheersings- en	
controlesystemen	niet	alleen	voor	het	bedrijfsvoeringaspect	getoetst	en vastgesteld,	
maar	ook	op	gebied	van	het	Voorschrift	Informatiebeveiliging	Rijksdienst	(VIR 2007)	
en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Het bestuur is van 

Zo is de ANVS in 2021 extra alert geweest op de naleving van de wettelijke 
voorschriften bij ondertoezichtstaanden (OTS). Dit is onder andere gebeurd door 
middel van het actief monitoren van actuele en nieuwe ontwikkelingen in de 
nucleaire- en stralingssector. Binnen de stralingssector is extra goed gekeken of het 
op	afstand	werken,	eventuele	veranderingen	in	de	financiële	ruimte	of	een	gebrek	
aan voldoende deskundigheid bij lopende toezichtactiviteiten en incidenten heeft 
geleid tot een toename van niet-nalevingssituaties. In de nucleaire sector is dit 
nauwelijks aan de orde geweest omdat de huidige wet- en regelgeving binnen de 
sectorspecifieke eisen stelt ten aanzien van dit soort thema’s. Er zijn binnen beide 
sectoren uiteindelijk geen signalen geweest dat de pandemie heeft geleid tot een 
toename van het niet (langer) voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Ook binnen de eigen organisatie van de ANVS zijn diverse beheersmaatregelen 
getroffen om de uitvoering van de primaire taken op gebied van Toezicht & 
Handhaving en Vergunningverlening goed te kunnen uitoefenen tijdens de 
pandemie. Een positief neveneffect hiervan is, dat op afstand werken een extra 
impuls heeft gegeven aan de doorontwikkeling en de inzet van digitale en 
administratieve inspecties naast de fysieke inspecties. De verwachting is dat dit 
blijvend	gaat	bijdragen	aan	de	efficiëntie	en	effectiviteit	van	het	toezicht.

Voor de ANVS als werkorganisatie en kantooromgeving heeft de pandemie een 
behoorlijke impact gehad in zowel positieve als minder positieve zin. Een goede 
samenwerking en afstemming binnen de ANVS heeft gezorgd voor het tijdig 
treffen van verschillende maatregelen rondom het verantwoord thuiswerken of 
op kantoor tijdens de op- en afhalingen. Het effect van lange periodes op afstand 
werken van elkaar is goed merkbaar op de organisatieontwikkeling, de ontwikkeling 
van	uitvoeringsstrategieën	en	sociale	verbinding.	De	reorganisatie,	welke	net	was	
uitgevoerd voor de eerste lock-down in 2020, heeft nog onvoldoende tijd gehad om 
het beoogde effect te bereiken. Ook de realisatie van de ontwikkelambities uit het 
organisatiebesluit wordt door het thuiswerken gehinderd.

Met de aanhoudende wereldwijde dreigingen van cyberaanvallen is het 
opbouwen van cyberweerstand een doorlopende topprioriteit van de ANVS. 
In het begin van 2021 is de ANVS gestart met de uitvoering van de plannen 
om de Design Basis Threat (DBT) Cyber Security te actualiseren op basis van 
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mening dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van de bedrijfs-
voering- en informatievoorzieningsrisico’s adequaat zijn ingericht en effectief 
hebben gewerkt gedurende 2021. Richting de toekomst blijft de ANVS inspelen 
op het veranderende driegingsbeeld en de daarmee samenhangende risico’s. In 
nauwe samenwerking met het ministerie van IenW anticipeert de ANVS continu op 
de ontwikkelingen op het gebied van cyberveiligheid.

2.5  Overzicht vergoeding en nevenactiviteiten 
bestuurders

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) is van toepassing op de beloning van de bestuurders van het zbo ANVS. 

2.5.1 Nevenfuncties
Bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis:
• Onbezoldigde nevenfunctie als Lid van de Conseil Scientifique van ‘Santé Publique 

France’ (Raad van Advies van het Franse Nationale Volksgezondheid Instituut);

Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans:
• Onbezoldigd voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Amsterdams 

Lyceum, alsmede van die van de daaraan gelieerde stichtingen: Stichting 
Voorzieningenfonds Amsterdams Lyceum en Stichting Wolkenland
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Conform artikel 10, lid 1 van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS biedt 
de Raad van Advies de ANVS jaarlijks een verslag aan over zijn activiteiten in het 
daaraan voorafgaande jaar en een verantwoording over de overeenkomstig de 
begroting gemaakt kosten.

Organisatie

De Raad van Advies is op 12 april 2018 ingesteld en de leden worden benoemd 
voor een periode van maximaal 5 jaar. Voorzitter van de Raad van Advies is Femke 
de Vries. De Raad bestond in 2021 uit 6 personen (zie ‘Samenstelling Raad van 
Advies ANVS).

Werkwijze

De Raad van Advies adviseert het Bestuur van de ANVS gevraagd of uit eigen 
beweging over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS 
(artikel 2 van het Instellingsbesluit). De Raad is hierbij een klankbord voor het 
bestuur van de ANVS en brengt haar adviezen uit aan het bestuur.

Werkzaamheden en uitgebracht adviezen

De Raad heeft in 2021 vier reguliere vergaderingen gehouden (maart, juni, 
september en december). De vergaderingen zijn bijgewoond door beide bestuurders 
van de ANVS. Het secretariaat is verzorgd door de ANVS. Daarnaast hebben 
medewerkers van de ANVS informatie verstrekt over de onderwerpen die besproken 

zijn. De Raad en de ANVS hebben in 2021 de volgende onderwerpen besproken: 
Staat van Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Kennisontwikkeling, 
Casus Toezicht, Koersdocument ANVS, Transport – risico’s en perceptie, Werving 
en selectie, Impact mogelijke uitbreiding nucleaire sector op capaciteit ANVS, en 
Toezicht – risico’s en perceptie. Hieronder volgt per onderwerp een synopsis.

Staat van Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
De ANVS en de Raad van Advies hebben gereflecteerd op de Staat van de 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2019. De Raad begrijpt de uitdaging 
om bij het schrijven van een dergelijk product tegelijkertijd leesbaar, informatief 
en eventueel agenderend te zijn, ook gegeven de relatief korte tijd waarin het 
document tot stand is gebracht. Voor de volgende editie van de Staat adviseert de 
Raad om sterker de doelgroep indachtig te hebben bij het schrijven, aandacht te 
hebben voor aantrekkelijk schrijven, en feedback op een conceptversie op te halen 
bij een focusgroep om na te gaan of de vooraf bepaalde doelstelling van de Staat 
wordt behaald.

Ten behoeve van de impact van een Staat kan overwogen worden om het stuk op 
print uit te brengen. Daarnaast is het belangrijk om je als ANVS bewust te zijn dat 
iedere nieuwe uitgave van de Staat onderdeel is van een langjarige traditie en dat 
herkenbaarheid daar een belangrijk onderdeel van is. Daarom adviseert de Raad 
om naast eventuele accentverleggingen in volgende edities van de Staat ook een 
(terugkerende) vaste hoofdlijn te overwegen. Tot slot geeft de Raad mee om na te 
denken – ook met het oog op de impact – wat voor document een Staat kan zijn: 
alleen informatief of ook agenderend?

Kennisontwikkeling
De Raad van Advies prijst de gedegen aanpak die gepresenteerd is door de ANVS 
over het intern sturen op kennis en wijst op de parallellen met het eerder gegeven 
advies ‘Veiligheid in een krimpende sector’ uit 2019. Verder adviseert de Raad om 
naast de keuze voor een solide basis, ook aandacht te schenken aan flexibiliteit 
in een dergelijk kennisprogramma met het oog op het inspelen op veranderende 
behoeftes in de toekomst. De onvoorspelbaarheid van de maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland op het gebied van nucleaire technologie en stralings-
toepassingen zijn daar de reden voor. Daarnaast is het van toegevoegde waarde 

Bijlage 
Jaarverslag Raad van 
Advies 2021
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om onderwijskundige expertise te raadplegen tijdens de opbouw en uitwerking 
van het kennisprogramma.

Toezichtcasus
De Raad van Advies en de ANVS hebben in een open gesprek een concrete 
toezichtcasus besproken waarbij vraagstukken rondom governance en 
besluitvorming een rol spelen. Aandachtspunt van de Raad is om bij afwezigheid 
van een uitgekristalliseerd regelgevend kader jezelf als toezichthouder actief de 
vraag te stellen hoe ver je gaat in je taakopvatting. Daarbij adviseert de Raad aan 
de ANVS om heldere verwachtingen te formuleren richting de onder toezicht 
staande, zodat de ANVS betrouwbaar en voorspelbaar kan handelen.

Koersdocument ANVS
De Raad van Advies adviseert om bij de totstandkoming van het volgende 
Koersdocument van de ANVS goed de buitenwereld te betrekken. Als 
alternatief voor het in gesprek gaan met die buitenwereld kan ook een scherpe 
omgevingsanalyse worden gemaakt. Terugkijken naar het vorige Koersdocument 
is ook belangrijk: Heeft dat gedaan wat het beoogde te doen? Waar zijn 
verbeteringen te behalen?

De in de huidige opzet geformuleerde thema’s kunnen nog verder aangescherpt 
worden. Daarbij draaien bijvoorbeeld de thema’s nieuwe bestuurscultuur, 
vertrouwen in de overheid en haar uitvoeringsdiensten en risicoperceptie van 
burgers na corona allemaal om de factor vertrouwen. Verder is er gesproken 
over dat de twee hoofdtaken niet uit het oog verloren moeten worden: 
vergunningverlening en toezicht. Een risico voor toezichthouders is dat zij 
systemische problemen minder goed constateren. Het is daarom ook belangrijk 
dat de ANVS structureel aandacht houdt voor de kwaliteit van risico-analyse en 
mogelijke systeemrisico’s of verwevenheden die relevant zijn voor haar toezicht.

Transport – risico’s en perceptie
De Raad van Advies en de ANVS hebben gesproken over nucleaire- en 
stralingstransporten in het bijzonder over het verschil tussen de risico’s en de 
perceptie daarover. Vanwege strenge vervoers- en verpakkingswetgeving is het 

risico bij een ongeval met een nucleair transport zeer klein, desondanks geven deze 
transporten de meeste onrust bij publiek en/of bestuurders.

Advies van de Raad is om de veiligheidsregio’s op het juiste niveau, laagdrempelig 
te betrekken en opzet/terrorisme mee te nemen in de voorbereiding, ook bij het 
vervoer van stralingsbronnen, en om duiding te geven aan transportrisico’s door 
aantallen,	trends	en	typen	incidenten	te	kwantificeren,	als	essentiële	input	voor	
prioritering bij risico-gebaseerd inspecteren. Verder heeft de Raad geadviseerd om 
te onderzoeken of het nuttig is om in het kader van risicoperceptie aan te sluiten bij 
het Risk Factory initiatief.12

Werving en selectie
De Raad van Advies en de ANVS hebben de uitdagingen besproken die spelen bij 
werving en selectie in het algemeen (middellange termijn) en bij het goed vervullen 
van de openstaande vacatures in het bijzonder. Bij de plannen van de ANVS adviseert 
de Raad rekening te houden met de verschillende doelgroepen die er zijn, die alle 
een eigen benadering behoeven. De Raad geeft aan dat arbeidscommunicatie een 
belangrijk onderdeel is van de algehele ‘corporate communication’.

Mogelijk zou Engels als voertaal voor specifieke functies kunnen worden 
geaccepteerd. Ontwikkeling van / aansluiting bij een traineeship-programma zou 
kunnen worden gezocht. Verder adviseert de Raad om goed met universiteiten 
in gesprek te gaan om onderwijs- en wervingsprogramma’s op toekomstige 
ontwikkelingen op te nemen (bijvoorbeeld met betrekking tot ontmanteling) en 
daar ook de kennis en ervaring van andere landen in mee te nemen. Dit is ook 
belangrijk om de wervingsbehoefte scherp te krijgen en te weten welke kennis 
voor ons als toezichthouder noodzakelijk wordt. Als laatste adviseert de Raad om 
vooral ook uit te dragen dat de ANVS een leuke en boeiende organisatie is om voor 
te werken; het aspect binden en boeien mag niet uit het oog worden verloren. De 
Raad suggereert om daarbij mogelijk getuigenverslagen in te zetten en eens te 
kijken hoe men het bij bedrijven aanpakt.

12 www.riskfactorymwb.nl

https://www.riskfactorymwb.nl/
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risicoperceptie als objectieve risico’s mee te wegen; als één van beide risico’s een 
van tevoren bepaalde aanvaardbare limiet overschrijdt, volgt daaruit dat de ANVS 
haar toezicht mogelijk moet intensiveren.

Zelfevaluatie Raad van Advies

De Raad van Advies heeft in december 2021 een zelfevaluatie uitgevoerd. Voor 
deze zelfevaluatie zijn alle leden van de Raad van Advies en de bestuursvoorzitter 
van de ANVS bevraagd. Alle geïnterviewden zijn van mening dat de Raad 
voldoende divers is samengesteld en dat in de Raad een breed spectrum aan 
expertise aanwezig is. De invalshoek vanuit het buitenland die door twee leden 
wordt vertegenwoordigd wordt in het bijzonder genoemd als waardevol. De Raad 
spreekt over zinvolle onderwerpen en kan zijn toegevoegde waarde vergroten door 
nog eens kritisch te kijken naar de geselecteerde thema’s en uit te zoomen met de 
taak van de ANVS als uitgangspunt en een wat langere horizon van 2-3 jaar. Daarbij 
zou de vraag centraal moeten staan of met de nu geselecteerde thema’s echt tot de 
kern van de problematiek waar de ANVS mee te maken heeft, wordt gekomen. De 
Raad heeft een aantal thema’s geïdentificeerd die in de afgelopen periode relatief 
weinig zijn besproken. Daarnaast zou de Raad meer zicht willen krijgen op de 
opvolging van adviezen en meer frequent met het bestuur in gesprek willen gaan 
over de toegevoegde waarde van de adviezen. Daarnaast wil de Raad op meer 
strategisch niveau met vertegenwoordigers van de ANVS spreken.

De Raad kan zijn functioneren verder verbeteren door intern nog frequenter te 
spreken over de taakopvatting van de Raad: adviseur of kritische vriend. Daarnaast 
kan de Raad zijn effectiviteit vergroten door meer informeel contact tussen de 
leden tussen de formele vergaderingen door.

Impact mogelijke uitbreiding nucleaire sector op capaciteit ANVS
De ANVS heeft aan de Raad scenario’s geschetst inzake capaciteit en 
werkzaamheden die in lijn met het coalitieakkoord rekening houden met 
onderzoek naar de mogelijke bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele 
en de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarop heeft de Raad geadviseerd 
om te investeren in samenwerking met buitenlandse toezichthouders die te 
maken hebben (gehad) met de realisatie van nieuwe kerncentrales. Ook is 
het goed om als ANVS aan te (blijven) sluiten bij technische conferenties en 
onderzoeksprogramma’s over dit onderwerp.

Vanwege de huidige dynamiek in het kernenergiedebat komt de ANVS in een 
nieuwe fase terecht waarin verwacht mag worden van de ANVS dat het actief 
positie inneemt en duidelijk maakt wat van de autoriteit verwacht mag worden. 
Om daarvoor klaar te zijn, is het ook van belang om capaciteit te reserveren 
aanvullend op de werkzaamheden gericht op vergunningverlening en toezicht bij 
nieuwe initiatieven. Daarnaast is het van belang dat de ANVS de implicaties van 
verschillende beleidsmatige keuzes voor bijvoorbeeld de complexiteit en capaciteit 
bij vergunningverlening en toezicht helder maakt. De ANVS maakt daarbij geen 
keuze t.a.v. het type reactor, maar kan wel de gevolgen van verschillende keuzes 
aangeven, bijvoorbeeld betreffende de veiligheid en de verwachte beoordelingstijd 
voor een bepaald ontwerp in het kader van vergunningverlening. Tot slot geeft 
de Raad mee dat het belangrijk is om in de scenario’s ook externe risico’s mee te 
nemen, zoals een pandemie of een economische crisis.

Toezicht – risico’s en perceptie
De Raad en de ANVS hebben gesproken over dilemma’s bij toezicht op 
vergunninghouders die veel maatschappelijke aandacht krijgen. Toezicht 
vindt met name plaats op basis van de feitelijke stralingsrisico’s en minder op 
risicoperceptie. De Raad geeft daarbij aan dat het belangrijk is om te handelen 
vanuit de kernwaarden van de ANVS (betrouwbaar, deskundig, transparant). De 
Raad constateert verder een verschuiving van de ANVS als autoriteit, waarbij de 
ANVS meer in dialoog treedt met de stakeholders. Ook wordt meer afgestemd met 
andere toezichthouders om gezamenlijk te komen tot een integrale benadering. 
Burgerparticipatie kan een goed middel kan zijn om een genuanceerder beeld 
te krijgen van de situatie. Tot slot geeft de Raad mee dat het goed is om zowel 
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prof.	dr.	Hildegarde	Vandenhove	(België)
Expertise: Stralingsbescherming, Berging radioactief afval, Ontmanteling
Recente werkervaring:

• Directeur	Milieu,	Gezondheid	en	Veiligheid,	SCK-CEN	(België)
• Associate Professor Radioecology, UHasselt
• Lid van de Wetenschappelijke Raad bij het FANC
• Bestuurslid van het ESV-EURIDICE (een economisch 

samenwerkingsverband tussen NIRAS/ONDRAF en SCK•CEN)
• Lid van Bureau van CRPPH (NEA)
• Voorzitter van de European Radioecology Alliance

Jan Bonjer
Expertise: Communicatie en externe betrekkingen
Recente werkervaring:

• Dijkgraaf, Waterschap Hollandse Delta
• Voorzitter Raad van Toezicht van het Hout- en Meubileringscollege
• Hoofdredacteur Het Financieele Dagblad

Samenstelling Raad van Advies ANVS op 
31 december 2021

prof. mr. dr. Femke de Vries, voorzitter
Expertise: Toezicht, gedrag en cultuur, en ervaring bij en met inrichting 
van zbo’s
Recente werkervaring:

• Managing Partner & Samhoud consultancy
• Lid	Bestuur	Autoriteit	Financiële	Markten
• Bijzonder Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
• Secretaris-Directeur De Nederlandsche Bank NV

dr. Jean-Francois (Jeff) Lafortune (Canada)
Expertise: Nucleaire Veiligheid
Recente werkervaring:

• President, Elifort Safety and Security Management
• Adviseur/expert Internationaal Atoomagentschap (IAEA)

Annemarie Zielstra MES,
Expertise: Beveiliging en cybersecurity
Recente werkervaring:

• Partner Cybersecurity KPMG
• Directeur Cyber Security en Resilience TNO
• Directeur CPNI (Centre for Protection of the National Infrastructure)
• Programma-manager NICC (National Infrastructure against  

Cyber Crime)

prof. dr. ir. Pieter van Gelder
Expertise: Veiligheid en Beveiliging
Recente werkervaring:

• Professor of Safety Science, TU Delft
• Directeur TU Delft Safety and Security Institute
• Voorzitter ESRA Technical Committee on Natural Hazards
• Programma-directeur Management of Safety, Health and 

Environment Executive Education



Dit rapport is een uitgave van

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming | ANVS

Met dit jaarverslag (zonder realisatiecijfers) legt de ANVS verantwoording af over 
de invulling van haar taken. Na Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei) 
publiceert de ANVS het jaarverslag inclusief de realisatiecijfers. Want dan legt de 
minister	van	Financiën,	namens	het	kabinet	verantwoording	af	over	het	beleid	
en	de	financiën	van	het	afgelopen	jaar.	Dan	wordt	het	jaarverslag,	inclusief	de	
financiële	verantwoordingsinformatie,	aangeboden	aan	de	Staten-Generaal	en	
gepubliceerd. Om voor die tijd al inzicht te geven in onze taken, publiceert de ANVS 
nu het jaarverslag over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Maart 2022

Koningskade 4 | 2596 AA Den Haag
Postbus 16001 | 2500 BA Den Haag

www.anvs.nl
 @AutoriteitANVS

https://www.autoriteitnvs.nl/
https://twitter.com/AutoriteitANVS
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