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Inleiding
Eerder bent u geïnformeerd over de door de Europese Commissie gestelde
aanvullende vragen rond de finan ciering van het beheer van radioactief afva l in
Nederland (juli 2018) en de verzending van de conceptbeantwoording daarvan
(november 2018, ANVS-20 18/21177). Deze vragen zijn vooral gericht op

Bij l age(n)
1

10.2.a
In deze nota
wordt u de definitieve beantwoording van de vragen voorge legd (zie bijlage).
Indien u akkoor d bent met de definitieve beantwoording, za l deze door de
Permanente Vertegenwoordiging aan de Europese Commissie worden
verstuurd .

--------------------------

Geadvisee rd bes luit
U wordt geadviseerd in te stemmen met de definitieve beantwoording van de
vragen van de Europese Commissie rond de financiering van het beheer van
radioactief afval.

Beslistermijn
Het streven is om de definit ieve beantwoording zo spoedig mogelij k aan de
Eur opese Commissie te sturen. Vanzelfsprekend is de Europese Commissie v ia
de Permanente Vertegenwoordiging gerege ld op de hoogte gehouden van de
vorderingen in de beantwoording .
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Samenvatting definitieve beantwoording
Inhoud vragen

10.2.a

Van conceotbeantwoordina naar definitieve beantwoordina
•

Vanwege het ontbreken van

10.2.a
_ _ _ _ _ _ _ ___. was het eerder niet mogelijk een definitieve
beantwoording aan de Commissie te sturen.

•

10.2.a

•
•

•

De inhoudelijke strekking van de eerder verstrekte conceptantwoorden is
ongewijzigd gebleven. Om verwarring tussen de conceptversie en de
definitieve versie te voorkomen, geven we aan dat de definitieve
beantwoording de conceptversie vervangt.

Politieke context
Europese Comm issie
De vragen van de Europese Commissie gaan

10.2.a
_ _ _ _ _ _ __. Aan leiding voor het stellen van de vragen is een door LAKA
en een 15-ta l eigenaren van zonnepanelen bij de Europese Commissie
ingediende klacht over vermeende staatssteun bij kernenergie.
Tweede Kamer
De Tweede Kamer stelt geregeld vragen over de kosten en financiering van het
beheer van radioactief afva l. Net als in het be leid, is voor de Tweede Kame r 'de
vervuiler betaa lt' een belangrij k uitgangspunt.

Kader
Beleid
In de richtlijn 2011/70/Euratom over een verantwoord en veilig beheer van
verbruikte splijtstof en radioactief afva l staat dat de Staat uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de rea lisatie van een veilige en verantwoorde
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eindber ging voor radioactief afva l. Hierbij geldt het beleidsuitgangspunt dat de
verv uiler moet beta len, zowel voor de conditione ring, de boveng rondse opslag,
de eindberging als het benodigde onderzoek daarvoor . Het beleid rond het
behee r van radioactief afva l (inclusief de kosten en financiering daa rv an) staat
beschreven in het nationa le programma voor het beheer van radioactief afva l
(2016) .
Inspectie
De ANVS heeft als onafhankelijk toezichthouder in de periode mei 2016 tot
augustus 2018 een inspectie uitgevoerd bij COVRA om te beoordelen of COVRA
de kosten die in rekening worden gebracht bij de aanbieders van radioactief
afva l vastste lt op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze
(artikel 30g van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en artikel
10.10 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherm ing). Uit de inspectie is
gebleken dat de door COVRA gehantee rde tarieven niet transparant zij n. De
ANVS heeft aan COVRA het voornemen kenbaar gemaakt om een last onder
dwangsom aan COVRA op te leggen teneinde de overtreding ongedaan te
ma ken, waarbij COVRA in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze te
geven . COVRA za l in de gelegenheid worden gesteld om maatregelen te
treffen, zodat alsnog aan het criterium van transparantie zal worden voldaan.
Aan de criteria obj ectiv iteit en niet-discrim inatie zal in een vervolginspectie
aandacht worden besteed .

10.2.a

Overleg
U heeft in de staf ANVS van 9 janua ri aangegeven een keer langer door te
willen spreken over de verschillende verantwoordelijkheden rond het behee r
van radioactief afva l en de daa rbij horende risico's. Een datum voor dat overleg
wordt gepland.
Tijdlij n proces
26 april 2018
ontvangst eerste set v ragen van de Europese Commissie over de
financiering van het beheer van radioactief afval in Nederland .
19 juni 2018
beantwoording eerste set vragen aan Europese Commissie ve rstuurd .
26 juli 2018
ontvangst tweede set vragen van de Europese Commissie voor aanvullende
informatie .
26 september 2018
bijeenkomst Pe rm anente Vertegenwoordiging, HBJZ, Eu ropese Commissie
en ANVS in Brussel waarin vragen zij n toegelicht. Tij dens dat gesprek heeft
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de EC aangegeven de antwoorden uiterlij k op 15 oktobe r 2018 te willen
ontvangen . Deze deadline van de beantwoording is op verzoek van de
Nederlandse autoriteiten met twee we ken uitgesteld tot 31 oktober 2018.
31 o ktober 2018
verzending conceptbeantwoording tweede set vragen aan de Europese
Commissie. Vanwege essentiële ontbre kende informatie is een definitieve
beantwoording op dat moment niet mogelij k .
16 november 20 18
verzending van de bij lagen waarnaa r verwezen wordt in de
conceptbeantwoording.

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties,
communicatie
Krachtenveld
•
COVRA is als enige erkende instelling verantwoordelij k voor het beheer van
radioactief afval. Het is de taak van COVRA om het benodigde geld voor
het beheer bij de vervuilers door te berekenen in de ta rieven . De Raad van
Commissarissen van COVRA houdt hier toezicht op en de accountant
contr oleert dit j aa rlij ks bij het opstellen van de jaa rrekening . COVRA is een
100% staatsdeelneming .
•
Het ministerie van Financiën houdt namens de staat de aandelen van
COVRA. Zij legt COVRA een norm rendement op en stuurt daarmee op de
winstgevendheid van COVRA en daa rmee dus indirect op de
kostendekkendheid van de ta rieven .
•
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betr okken bij de
beantwoording vanwege algemene staatssteunbeleidsaspecten

10.2.a
•

•
•

---

~

stelt voorwaarden aan de veiligheid van het beheer van ra dioactief
afval en houdt hier toezicht op. Sinds 20 13 is in de onderliggende
regelgeving van de Kernenergiewet opgenomen dat de ta rieven van de
COVRA obj ectief, niet discriminerend en transpa rant dienen te zij n.
.!:::!fill. is betr okken bij de antwoorden vanwege de juridische
sta atssteuna specten.
Pe rmanente Vertegenwoordiging onde rhoudt de directe contacten met de
Commissie.

Afstemming
•
De definitieve beantwoording is afgestemd met HBJZ, Ministerie van
Financiën, COVRA en DG-MI.
•
Deze nota is met HBJZ en DG-MI afgestemd.
Financiële en juridische implicaties
Als de Europese Commissie oordeelt dat de financiering van het beheer van
radioactief afval -en dan met name de door COVRA gehanteerde ta rieven- niet
in overeenstemming is de staatssteun regels, dan is de v raag of de Commissie
dit zonder meer als verboden steunmaatregel za l zien, of dat ze dit verenigbaar
zal verklaren met de interne markt. Is het eerste het geva l, dan kan het
juridische en financiële implicaties hebben voor de afva lproducenten, in die zin
dat in het uiterste geva l Nederland kan worden ge last om er voor te zorgen dat
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het door de leveranciers te weinig betaalde alsnog van deze bedrijven zal
worden gevorderd, zelfs tot tien jaar terug.
Communicatie
Gedurende het onderzoek van de Europese C ommissie is de informatieuitwisseling vertrouwelijk van aard.

DE AUTORITEIT NUC LEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESC HERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter
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