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Staatssecretaris 

1nota1 ter informatie, 
Reactie op vragen van de Europese Commissie n.a.v. 
klacht staatssteun nucleaire sector 

Inleiding 
Hierbij wordt u geïnformeerd over de ambtelijke reactie aan de Europese 
Commissie op de vragen betreffende de klacht ingediend door LAKA en 15 
eigenaren van zonnepanelen betreffende vermeende staatssteun aan de 
nucleaire sector. 

Toelichting 
Naar aanleiding van een klacht ingediend door LAKA c.s. bij de Europese 
Commissie heeft de Europese Commissie vragen gesteld aan Nederland. Op 19 
juni 2018 (binnen de gestelde termijn) zijn de antwoorden in een 
antwoordbrief aan de Europese Commissie gestuurd (zie bijlage). Op uw 
verzoek is de antwoordbrief begonnen [ 
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De vragen zijn afkomstig van een ander onderdeel van de Commissie dan het 
onderdeel waaronder het Euratom-verdrag en daaronder vallende richtlijnen 
vallen. Mede om die reden is ervoor gekozen om t.b.v. een bredere context 
eerst het afval- en eindbergingsbeleid te presenteren, gevolgd door de 
antwoorden op de vragen. 
De teksten zijn gebaseerd op openbare documenten. 

10.2.a 

Stralingsbescherming 
ANVS 
Stralingsbeschermingsbel. en 
Afvalbeleid 

Den Haag 
Postbus 16001 
2500 BA Den Haag 

Contactpersoon 

10.2.e 

Datum 
26juni 2018 

Kenmerk 
ANVS-2018/11734 

Bijlage(n) 
1 - brief aan de Commissie 

Pagina 1 van 3 



10.2.a 

1 Duitse bedrijven hebben voorzieningen op de balans voor -----eindberging. Tegen betaling van een risicopremie van ca. 35% kunnen de 
bedrijven die daarvoor kiezen de voorzieningen voor eindberging tegen finale 
kwijting overhevelen naar een Duits staatsfonds. 

In die zaak komt de Commissie tot het oordeel, dat Duitsland staatssteun heeft 
gegeven omdat de risicopremie te laag is vastgesteld, maar dat interventie 
door de Staat in dit geval nodig is en proportioneel. De lange termijn tot 
eindberging vergt immers staatsbemoeienis. De regelgeving legt de 
verantwoordelijkheid bij de Staat om voor een veilige eindberging te zorgen, 
en het risico voor marktverstoring is geminimaliseerd. Een deel van het risico 
wordt bovendien veroorzaakt door de Staat omdat zij heeft gekozen voor een 
'Atomausstieg' en door het ontbreken van een locatiekeuze. 

Verschil tussen de Duitse en Nederlandse situatie is dat de risico-opslag van 
35% hoog is, maar de Duitse kostenschatting voor de eindberging is dan ook 
een extrapolatie van de schatting uit 1994. De kostenschatting voor een 
eindberging in Nederland in OPERA is in 2017 afgerond. De discontovoet is 
4,58% in Duitsland. De voorzieningen worden in Nederland jaarlijks opgerent 
met 4,3%. 

Voor eindberging gaat Duitsland uit van een andere tijdshorizon dan 
Nederland, locatiekeuze voor een eindberging in Duitsland is voorzien rond 
2031 en de bouw van de eindberging rond 2050. 

Verloop inbreukprocedure 
Een inbreukprocedure kent een: 

A. administratieve fase waarin de Commissie Nederland (1) schriftelijk om 
duidelijkheid vraagt, (2) aanmaant om de situatie te herstellen en 
vervolgens (3) een met redenen omkleed advies uitbrengt, en 

B. een contentieuze fase waarin de Commissie het Hof van Justitie in 
Luxemburg verzoekt Nederland te veroordelen wegens het niet 
nakomen van zijn verplichtingen. 

Bij niet-naleving van de uitspraak kan het Hof in een tweede procedure, op 
verzoek van de Commissie, Nederland een dwangsom en/of een boete 
opleggen. 

De ontvangen vragen betreffen de eerste stap van de administratieve fase van 
een inbreukprocedure. 
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Politieke context 
Als de Commissie tot oordeel komt, dat onterecht staatssteun is gegeven, is 
dat ongetwijfeld aanleiding tot het stellen van Kamervragen dan wel tot een 
debat, over de kosten voor de eindberging en de financiering daarvan. Er is nu 
al regelmatig aandacht voor deze aspecten van het afvalbeleid. 

Kader 
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval staat dat de staat uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor de realisatie van een veilige en verantwoorde berging. 
Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de vervuiler moet betalen, zowel voor 
de conditionering, de bovengrondse opslag als voor de eindberging en het 
benodigde onderzoek daarvoor. 

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, 
communicatie 
De brief is afgestemd met EZK, FIN, IenM/HBJZ en naar de PV in Brussel 
gestuurd, die vervolgens formeel de Commissie in kennis stelt van de 
antwoorden. 

Op dit moment is communicatie over deze zaak nog niet aan de orde, omdat 
de Commissie eerst tot een oordeel moet komen. Tot die tijd kan publiciteit 
averechts werken. Wel is de Commissie gewezen op de gepubliceerde 
documenten en de website van COVRA voor meer achtergronden. 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 

mr. J.H. van den Heuvel, 
bestuursvoorzitter 
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