
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming 

Staatssecreta ris 

memo 

Bijlage bij staf ANVS agenda van 4 maart 2019 -
Beantwoording vragen Europese Commissie 

Doel memo 
Naar aanleiding van de beslisnota (7 februari 2019, ANVS-2019/1046) ove r de 
beantwoording van de aanvullende vragen van de Europese Commissie inzake 
financiering beheer radioactief afva l in Nederland heeft u het volgende 
aangegeven : 

1. Waarom zij n er ee rst concept-antwoorden en nu definit ieve antwoorden 
gestuurd? 

2. U mist in de nota een appreciatie; heeft de Europese Commissie een punt 
of niet? 

In deze memo worden uw vragen beantwoord . Tevens wordt u geïnformeerd over 
een tekstwijziging in de beantwoording. 

1. Van concept-antwoorden naar definitieve antwoorden 
De door de Commissie geste lde deadline voor de beantwoording van de op 26 juli 
2018 estelde aanvullende v ragen was 31 oktober 2018. Vanwege het ontbreken 

10.2.a 
________________ __. is het binnen die gestelde deadline niet 

mo ejjjkJ!ebleken om de vra_gen van de Commissie adequaat te beantwoorden. 
10.2.a 

---------------------- Desalniettemin is het van 
belang de definit ieve antwoorden zo spoedig mogelij k te verstu ren. 
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Over de concept-beantwoording bent u ee rder geïnformeerd (26 november 2018, 
ANVS-2018/ 21177). 

2. Appreciatie: heeft de Europese Commissie een punt of niet? 
De Commissie heeft nog geen standpunt ingenomen. De Commissie heeft 
schriftelijk aangegeven informatie nodig te hebben om een definit ief standpunt te 
kunnen innemen over de vraag of de financiering van het beheer van radioactief 
afva l in Nederland in overeenstemming is met de staatssteunregels. 
De Commissie kan na afronding van het onderzoek aan leiding zien om de 
zogeheten ' formele onderzoeksfase' te starten. 

10.2.a en 11.1 

Dit punt is ook besproken op de staf van 20 september j l.; er zijn geen verdere 
inzichten hierin verkregen. Mocht de Commissie overgaan tot het instellen van 
een formee l onderzoek, dan ligt het voor de hand een eigen juridische ana lyse te 
starten om goed te kunnen anticiperen op de uitkomst hiervan. 

Overleg 
U heeft in de staf ANVS van 9 januari aangegeven een keer langer door te willen 
spreken over de verschillende verantwoordelijkheden rond het beheer van 
radioactief afval en de daarbij horende dilemma's en risico's. Dit overleg wordt 
voorbereid en een datum voor dat overleg wordt gepland. 

Teks tue le wïzi ing~---------------------~ 
10.2.a 

_________________ De tekst is bijgevoegd (bijlage 1). 
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Bijlage 1 

10.2.a 
Autoriteit Nucleai re 
Veilig hei d en 
Strali ngsbescherming 
ANVS 
Stra lingsbescherm ingsbel. en 
Afvalbeleid 

Dat um 
26 februari 2019 

Pagina 3 van 3 


