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Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming 

Staatssecretaris 

NOTA TER INFORMATIE 
Ingebrekestelling EC radioactief afval richtlijn 

Aanleiding 
Bij twee afzonderlijke brieven van 17 mei heeft de Europese Commissie Nederland 
in gebreke gesteld, vanwege veronderstelde niet-naleving van een aantal artikelen 
van de richtlijn 2011/70/Euratom voor een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval. Eén van de brieven stelt dat het Nationale 
Programma Radioactief Afval niet alle elementen bevat die de richtlijn verplicht 
stelt. De andere brief stelt dat in de regelgeving mogelijk niet alle 
bestuursrechtelijke bepalingen volledig zijn verwerkt dan wel zijn medegedeeld. 

Vanwege mogelijke publiciteit informeer ik u over de achtergrond en voorbereiding 
van de Nederlandse reactie. 

Blijkens een persbericht van de Europese Commissie heeft zij een dergelijke stap 
gezet tegen een twintigtal lidstaten. 

Toelichting 
Richtlijn 2011/70/Euratom voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval ligt ten grondslag aan het Nationale Programma 
Radioactief Afval, dat de toenmalig minister van IenM op 24 juni 2016 heeft 
vastgesteld (Kamerstukken II, 25422-149). 

Nederland heeft twee maanden de tijd om te reageren. De ANVS zal dit oppakken, 
een analyse maken wat de ingebrekestellingen precies inhouden en voorbereiden 
hoe te reageren naar de Europese Commissie. Uiteraard in afstemming met HBJZ 
en DGMI. 

De ontvangen brieven betreffen de eerste stap/fase van de een inbreukprocedure. 
In het geval onze reactie de Commissie er van zal overtuigen dat er van schending 
van de richtlijn geen sprake is dan zal de Commissie de procedure na deze stap 
beëindigen/seponeren. In het geval onze reactie de Commissie niet zal kunnen 
overtuigen dan zal de Commissie de procedure voortzetten met het uitbrengen 
van een met redenen omkleed advies. Eventueel kan Nederland vervolgens voor 
het Hof van Justitie van de EU worden gedaagd. 

Op de staf van 30 mei zal de ANVS dit verder aan u toelichten. 

Klacht staatssteun LAKA 
Een andere zaak die speelt op dit onderwerp is een klacht die LAKA vorig jaar met 
eigenaren van zonnepanelen aanhangig heeft gemaakt bij de Europese 
Commissie, waarin de staat ervan wordt beticht staatssteun te verlenen aan de 
nucleaire industrie, omdat door COVRA het eigenaarschap van het radioactief afval 
wordt overgenomen. Recent, op 24 april, heeft de EC, mede naar aanleiding van 
deze klachtenprocedure, Nederland om aanvullende feitelijke en juridische 
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informatie verzocht. Inmiddels is met de Commissie afgesproken dat Nederland 
uitstel voor beantwoording van deze vragen heeft tot medio juni. 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 

Mr. Jan van den Heuvel 
Bestuursvoorzitter 
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