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Jaarverslag 2020

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming is onafhankelijk 
en deskundig, zij bewaakt en bevordert 
continu voor deze en volgende 
generaties de nucleaire veiligheid, 
stralingsbescherming en beveiliging. 

Voorwoord
U zult geen jaarverslag open kunnen slaan zonder 
aandacht voor ‘corona’ en ook de impact die dit op 
de organisaties heeft gehad. De pandemie vraagt, 
naast bijzondere aandacht voor de medewerkers, 
voor verbinding en kwaliteitsbehoud, ook om 
improvisatievermogen en wendbaarheid. Aan het 
begin van de pandemie kregen we bij de ANVS al 
snel urgente vragen van ziekenhuizen. Overvallen 
door de grote aantallen patiënten hadden zij tijdelijk 
extra diagnostische apparatuur nodig met name 
voor het maken van opnames van de longen. Ze 
plaatsten bijvoorbeeld extra röntgenapparaten op de 
spoedeisende hulp of gebruikten mobiele scanners 
in noodvoorzieningen. Alleen: volgens de vergunning 
kon dat niet. Om te zorgen dat ziekenhuizen op een 
veilige manier mensen konden onderzoeken en hun 
werk konden blijven doen, hebben we, in afstemming 
met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor een 
tijdelijke werkwijze mogelijk gemaakt. 

Ondertussen gingen onze inspecties bij nucleaire 
installaties, weliswaar in aangepaste vorm, gewoon 
door. Net zoals de inspecties bij vergunninghouders die 
werken met stralingsbronnen zoals bij wegenbouwers. 
Werkzaamheden die we ook tijdens de pandemie bleven 
uitvoeren om mensen en ons milieu te beschermen. 

En hoewel ongevallen met straling nauwelijks 
voorkomen, zorgen we continu dat we goed 
voorbereid zijn als dit toch gebeurt. Daarom 
ontwikkelden we in 2020, in navolging van Europese 
regelgeving, een nieuwe beschermingsstrategie voor 
stralingsongevallen. In deze beschermingsstrategie 
zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het nemen 
van effectieve en gerechtvaardigde maatregelen in de 
verschillende fases van een ongeval, zoals het innemen 
van jodiumtabletten of schuilen. Deze maatregelen 
moeten voorkomen dat hulpverleners en de bevolking 
worden blootgesteld aan een dusdanige hoeveelheid 
radioactieve straling dat er gezondheidseffecten kunnen 
optreden. De beschermingsstrategie ontwikkelden 
we in samenwerking met het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, een aantal veiligheidsregio’s, 
ministeries en andere stakeholders. 

Het afgelopen jaar veranderde ook onze eigen 
organisatie, mede om de rol van het bevoegd gezag te 
versterken. Zo richten enkele nieuwe afdelingen zich 
primair op de taken vergunningverlening en toezicht. 
Ook hebben we de verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding van beleid voor nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming overgedragen aan het Directoraat-
generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. DGMI maakt 

in haar uitoefening van de beleidsvoorbereidende taak 
wel gebruik van de deskundigheid, kennis en expertise 
die bij de ANVS aanwezig is. 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door nog een 
verandering. In april namen we afscheid van de 
eerste bestuursvoorzitter van de ANVS, vanwege 
zijn pensionering. Wij zijn Jan van den Heuvel zeer 
erkentelijk voor zijn inzet om de ANVS samen met alle 
medewerkers op te bouwen, met goed resultaat. U leest 
in ons jaarverslag dat, ondanks al deze veranderingen 
en soms met enige improvisatie en vertraging, de ANVS 
dan ook in staat is geweest ook in 2020 haar taken en 
verantwoordelijkheden waar te maken. 

Het bestuur van de ANVS,

Annemiek van Bolhuis,  
bestuursvoorzitter

Marco Brugmans, plv. 
bestuursvoorzitter
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01 
De ANVS in 2020

1.1 Algemene ontwikkelingen in 2020

Het jaar 2020 heeft door de COVID-19-crisis veel 
mensen en organisaties voor onverwachte uitdagingen 
geplaatst. Dit was voor de ANVS niet anders. Toch is 
zo veel mogelijk van de geplande werkzaamheden 
gewoon doorgegaan. In een aangepaste vorm kon de 
ANVS doorgaan met het uitoefenen van haar wettelijke 
taken. Om die reden is het jaarverslag qua opbouw 
niet heel anders dan afgelopen jaren. In deze eerste 
paragraaf wordt een aantal algemene ontwikkelingen 
van het jaar 2020 beschreven: de impact van de COVID-
19-crisis op het werk van de ANVS, de wijziging in de 
organisatiestructuur naar aanleiding van de wettelijke 
zbo-evaluatie en de publicatie van de Staat van de 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

1.1.1  Continuïteit in taakuitvoering ANVS ten 
tijde van COVID-19

Het werk van de ANVS richt zich op (delen van) de 
vitale infrastructuur van Nederland. In het bijzonder 
op de beveiliging van nucleaire installaties en 
stralingstoepassingen in ziekenhuizen. Er zijn sinds de 

eerste lockdown in maart 2020 maatregelen genomen 
om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zoveel 
mogelijk konden worden gecontinueerd. Essentieel 
hierbij was dat het toezicht op de nucleaire veiligheid, 
stralingsbescherming, en beveiliging op adequaat niveau 
bleef.

Voor het uitvoeren van inspecties maakt de ANVS een 
risicogerichte afweging waar toezicht het meest nodig 
is. Dit was al de gangbare praktijk in een wereld zonder 
COVID-19-pandemie, en dat is in 2020 niet veranderd. 
De ANVS is het gehele jaar fysieke inspecties blijven 
uitvoeren bij nucleaire installaties, die tot de vitale 
infrastructuur van Nederland behoren. Ook de inspecties 
bij vergunninghouders die werken met stralingsbronnen 
zoals röntgenapparatuur zijn doorgegaan. Dit gaat onder 
meer om ziekenhuizen, tandartsen, wegenbouwers en 
schroothandelaren. De ANVS heeft in een aantal gevallen 
beoordeeld in welke situaties fysiek toezicht noodzakelijk 
was en waar het toezicht ook op afstand plaats kon 
vinden. Om medewerkers van vergunninghouders en 
inspecteurs te beschermen, is de ANVS bij alle fysieke 
inspecties binnen de aangepaste mogelijkheden van 
COVID-19 te werk gegaan. 

Tijdens de eerste fase van de COVID-19-
pandemie bleek het noodzakelijk om, vanwege 
een toename aan diagnostische aanvragen voor 
COVID-patiënten, in zorginstellingen medische 
stralingstoepassingen toe te staan buiten de reikwijdte 
van de kernenergiewetvergunning. Als generieke 
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gedoogtoestemming voor deze situaties heeft de ANVS, 
in afstemming met I-SZW en IGJ, een protocol daarvoor 
verspreid binnen de doelgroepen. Het protocol maakte 
snel handelen binnen duidelijke veiligheidskaders 
mogelijk. Intussen is dit protocol niet meer nodig.

Veel werkzaamheden door ANVS-medewerkers zijn 
vanaf het thuisadres verricht. Tijdens de verlichting 
van de landelijke maatregelen in de zomerperiode 
hebben medewerkers gedeeltelijk op kantoor kunnen 
werken, met inachtneming van de richtlijnen en de door 
de ANVS zelf ontwikkelde routekaart voor een veilige 
werkomgeving. Hiertoe zijn aanpassingen gedaan aan 
de kantooromgeving en is een systeem ingericht om te 
kunnen waarborgen dat het aantal gebruikers van het 
kantoor binnen de vastgestelde grenzen bleef.

1.1.2 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. De 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft 
in haar rol van politiek verantwoordelijke voor de ANVS 
de aanbevelingen overgenomen en de Tweede Kamer 
daarover geïnformeerd. In januari 2020 heeft de ANVS 
een integrale reactie gepubliceerd op de aanbevelingen 
die uit de wettelijke zbo-evaluatie zijn gekomen.

De aanbevelingen vanuit deze evaluatie zijn 
meegenomen in de doorontwikkeling van de ANVS en 
heeft enkele trajecten in een stroomversnelling gebracht. 
De twee meest in het oog springende veranderingen 
staan hieronder beschreven.

Wijziging organisatiestructuur; overdracht 
verantwoordelijkheid beleidsvoorbereiding
Met ingang van 2020 is de ANVS gaan werken in een 
nieuwe organisatiestructuur. Met deze nieuwe structuur 
wil de ANVS de aansluiting bij en herkenbaarheid 
voor de omgeving verbeteren, de rol van het bevoegd 
gezag en de kennisfunctie versterken en haar capaciteit 
zo breed en flexibele mogelijk inzetten. Twee van 
de vier nieuwe afdelingen richten zich primair op de 
taken vergunningverlening en toezicht. Deze twee 
verschillende taken zijn belegd in afzonderlijke teams 
om de functiescheiding niet alleen functioneel maar ook 
organiek te borgen.

De ANVS heeft de verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding van beleid  voor nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming en de daarmee samenhangende 
crisisvoorbereiding en de beveiliging en waarborgen, 
op 15 mei 2020 overgedragen aan het Directoraat-
generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een heldere 
scheiding van de beleidsfunctie tussen de ANVS en het 
kerndepartement geeft een betere, meer geprofileerde 
positionering voor de ANVS. De ANVS kan zich hiermee 

beter richten op haar onafhankelijke taken: toezicht 
en handhaving, vergunningverlening, internationale 
samenwerking, onderzoek, kennisondersteuning 
en publiekscommunicatie. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat maakt in haar uitoefening 
van de beleidsvoorbereidende taak gebruik van de 
deskundigheid, kennis en expertise die bij de ANVS 
aanwezig is. Het gedeelte van het onderzoeksbudget dat 
wordt ingezet voor beleidsondersteunend onderzoek 
(bijvoorbeeld door het RIVM) is overgeheveld van de 
ANVS naar het beleidsdepartement.

Publicatie Staat van de Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming
Een andere aanbeveling uit de wettelijke zbo-evaluatie 
die de ANVS in 2020 heeft opgepakt, is de publicatie 
van de eerste ‘Staat van de Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming’. De wens bestond al langer in 
de organisatie om een dergelijke publicatie te maken. 
In de ontwikkeling van de publicatiereeks ‘Staat van de 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming’ heeft de 
ANVS in het eerste rapport de veiligheid van Nederlandse 
nucleaire installaties centraal gesteld. Deze editie van ‘de 
Staat’ beschrijft het internationale stelsel om nucleaire 
veiligheid te borgen en mens en milieu te beschermen 
tegen ioniserende straling, ook wel radioactieve straling 
genoemd, afkomstig van nucleaire installaties. Daarbij 
is ingezoomd op de veiligheidssituatie bij de nucleaire 
installaties in 2019.
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1.2 Autorisaties

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in 2020 
gepresenteerd op het gebied van verleende autorisaties. 
In de Kernenergiewet is vastgelegd dat de ANVS de enige 
autoriteit in Nederland is die autorisaties mag afgeven op 
grond van deze wet. De wet onderscheidt vergunningen 
voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor 
handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve 
stoffen, vervoersvergunningen en vergunningen en 
registraties voor toestellen en radioactieve bronnen.  
In dit hoofdstuk wordt per sector een tabel 
gepresenteerd met aantallen verleende autorisaties, 
waarbij de grootste ontwikkelingen worden toegelicht.

1.2.1 Nucleaire installaties
In 2020 zijn er drie vergunningen van een nucleaire 
installatie gewijzigd: een wijziging voor URENCO (o.a. 
voor het plaatsen van een röntgentoestel), een wijziging 
van de opslaglocatie voor radioactief afval voor de 
kerncentrale Borssele, en een ambtshalve wijziging van 
de voorschriften voor de Hoge Flux Reactor (reactor 
in Petten voor de productie van medische isotopen) 
om de voorschriften te actualiseren, verduidelijken 
en overbodig geworden voorschriften te verwijderen. 
Daarnaast is er door de ANVS vooroverleg gevoerd over 
(geplande) wijzigingen bij andere installaties. In 2020 zijn 
geen aanvragen gedaan om aangewezen te worden als 
keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur.

Voorbereiding Pallas
Het vooroverleg voor het verlenen van de 
oprichtingsvergunning van de onderzoeksreactor 
Pallas is in 2020 voortgezet. Een onderdeel daarvan 
was de in 2020 uitgevoerde beoordeling van de eerste 
(concept)versie van de veiligheidsdocumentatie (PSAR: 
preliminary safety assessment report) van Pallas. 
Dit vormt een belangrijke stap om als autoriteit een 
aanvraag voor de eerste vergunning op basis van de 
Kernenergiewet van Pallas in behandeling te kunnen 
nemen. In 2020 is ook het vooroverleg met de diverse 
andere (bij de realisatie van Pallas) betrokken bevoegde 
gezagen voortgezet.  
Met als doel om tot een geharmoniseerde benadering 
vanuit de verschillende overheden te komen.

1.2.2 Stralingstoepassingen
De ANVS verleent vergunningen en registraties voor  
het werkgebied stralingstoepassingen.  
Een vergunning bevat specifieke voorschriften voor 
een vergunninghouder. Onder een registratie wordt 
verstaan een ‘standaard vergunning’, waarvoor de 
betreffende voorschriften generiek in de regelgeving zijn 
opgenomen. De belangrijkste sectoren op het gebied van 
stralingstoepassingen zijn de medische en industriële 
sector. 

Vervanging meldingsplicht door registratie- of 
vergunningsplicht
Tot 2018 was voor het werken met bijvoorbeeld 
röntgenapparatuur, en sommige ingekapselde bronnen 
en radioactieve stoffen met natuurlijke radionucliden, 
vaak slechts een melding bij de ANVS nodig. In de 
nieuwe regelgeving, het Besluit Basisveiligheidsnormen 
Stralingsbescherming (Bbs) uit 2018, is deze 
meldingsplicht vervangen door een registratie- of 
vergunningplicht en daarvoor moet een aanvraag 
worden ingediend bij de ANVS. Door deze verandering 
worden er sinds 2018 veel aanvragen ingediend. Ook 
in 2020 is hierdoor het aantal afgegeven autorisaties 
(vergunningen en registraties) verder toegenomen.

Tabel 1.2.1 Autorisaties nucleaire installaties

2020 2019 2018 2017

Nucleaire installaties 

Vergunning verleend voor de 

wijziging van nucleaire installaties 3 1 2 4

Aanwijzingen keuringsinstellingen 

nucleaire drukapparatuur 0 3 1 1
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Om deze grotere omvang in autorisaties te kunnen 
realiseren, is er een aantal maatregelen genomen. 
Desondanks heeft de ANVS de vergunningen en 
registraties niet allemaal tijdig kunnen afgegeven.  
Door hier transparant over te zijn, in overleg te blijven 
met de aanvragers en te prioriteren, hebben de 
vertragingen niet tot belemmeringen in het veld geleid.

Thermphos
In 2012 ging fosforproducent Thermphos in Vlissingen-
Oost failliet. Er bleef een bedrijventerrein achter dat 
vervuild was met fosfor, asbest en radioactief materiaal. 
Het bedrijf Van Citters Beheer B.V. (VCB) kreeg de 
opdracht om de sanering voor het einde van 2020 af 
te ronden. De ANVS heeft in de periode 2017-2020 
vergunningen verleend op grond van de Kernenergiewet 
om de radiologische sanering mogelijk te maken. 
De sanering van het radioactief materiaal op het 
Thermphos-terrein is in 2020 afgerond, waardoor de 
termijn van de saneringsvergunning (die op 31 december 
2020 afliep) niet hoefde te worden verlengd. VCB moet 
zich nog naar de ANVS verantwoorden in de vorm van 
een eindrapportage. Deze wordt beoordeeld door de 
ANVS en zo nodig wordt hierop afsluitend toezicht 
gehouden.

De sanering van het terrein heeft tot gevolg gehad dat 
een aanzienlijke hoeveelheid radioactieve afvalstoffen, 
waaronder radioactieve bronnen en grote hoeveelheden 
materialen met van nature voorkomende radionucliden, 
gecontroleerd moest worden opgeslagen. Met name 

het afvoeren van deze laatste stoffen vormde een 
complex probleem. Sinds 2018 gelden met het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) 
namelijk strengere normen voor de afvoer van afval. 
Het Bbs biedt ruimte voor maatwerkoplossingen om 
afvalstoffen opnieuw te gebruiken of, als het echt 
niet anders kan, bijvoorbeeld te storten. Dit wordt 
aangeduid met de term ‘specifieke vrijgave’. Het 
hiervoor benodigde uitvoeringsbeleid is de afgelopen 
jaren ontwikkeld. Voor de sanering van het Thermphos-
terrein zijn in 2019 en 2020 voor alle afvalstromen 
passende oplossingen gevonden binnen de wettelijke 
randvoorwaarden voor veiligheid. Er is een aantal 
specifieke vrijgavebeschikkingen verleend voor de afvoer 
van licht-radioactieve afvalstoffen naar een deponie. 

Tabel 1.2.2 Autorisaties stralingstoepassingen

2020 2019 2018 2017

Stralingstoepassingen

Vergunningen verleend in de medische branche 564 392 119 88

Vergunningen verleend in de industriële branche 162 223 150 106

Specifieke vrijgave 7 3 0 nvt

Meldingen en registraties medisch-industriële toepassingen*

Meldingen HASS bronnen 267 267 198 65

Registraties toestellen 2272 2025 651 nvt

* 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.
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1.2.3 Vervoersvergunningen en -meldingen
De ANVS reguleert het vervoer van radioactief 
materiaal. Afhankelijk van de categorie moet 
hiervoor een vergunning worden aangevraagd of 
alleen een kennisgeving worden doorgegeven. Deze 
kennisgevingen kunnen voor individuele transporten 
worden gedaan of gebundeld in een jaarkennisgeving. 
Daarnaast zijn voor de overbrenging van bepaalde 
categorieën radioactief materiaal tussen lidstaten 
van de EU ook verklaringen en kwartaalrapportages 
noodzakelijk. Ook dienen bepaalde transporten, naast 
in het bezit zijn van een vergunning, alsnog 48 uur van 
tevoren worden aangekondigd bij de ANVS.

Tabel 1.2.3 Vervoersvergunningen en -meldingen

2020 2019 2018 2017

Vergunningen transport

Verleende vervoersvergunningen 54 102 88 65

Meldingen

Transportmeldingen

• Eenmalig (kennisgeving) 28 102 40 225

• Globaal (jaarkennisgeving) 149 170 166 129

• Euratom (1493/93 verklaring) 117 980 100 311

• Euratom (kwartaalrapportage) 44 51 32 44

•  Aankondigingen op grond van vervoersvergunning 543 707 1.070 755

Overig

•  Buitenlandse certificaten verpakkingen gevalideerd 9 17 18 4

•  Overbrengingsvergunning verleend 1 0 0 1

• Instemmingen voor overbrenging 7 2 4 3
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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 
zij keuzes maakt en hoe toezicht en interventie in 
de praktijk worden uitgevoerd. Periodiek wordt de 
gewenste balans opgemaakt 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).

Bij het toezicht wordt door de ANVS een risicogerichte 
aanpak gehanteerd. Een toezichthouder heeft geen 
ongelimiteerde capaciteit en maakt daarom onderbouwd 
keuzes over waar zij zich op richt en op welke wijze. Dit 
gebeurt risicogestuurd, op basis van analyses die inzicht 
geven in waar mogelijke risico’s zich bevinden. Bij de 
risicoafweging houdt de ANVS rekening met nationale en 
internationale trends en ontwikkelingen in de sector op 
het gebied van veiligheid.

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. 

De ANVS heeft eind 2020 advies uitgebracht aan de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de 
bruikbaarheid van de bestuurlijke boete voor de ANVS. 
De aanleiding voor dit advies was een aanbeveling uit 
de zbo-evaluatie. De ANVS heeft aangegeven goede 
redenen te zien om de bestuurlijke boete te introduceren 
voor nader te bepalen overtredingen in het werkterrein 
van de ANVS en geadviseerd om dit in gang te zetten. 
De ANVS heeft daarbij een aantal aandachtspunten 
meegegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
organisatorische aspecten. De staatssecretaris heeft 
inmiddels aan de Tweede Kamer laten weten dit advies 
over te nemen en de daartoe noodzakelijke stappen te 
zetten, waaronder het voorbereiden van een wijziging 
van de Kernenergiewet.

Hieronder wordt een aantal toezicht activiteiten op het 
gebied van nucleaire installaties, stralingstoepassingen 
en transport in 2020 toegelicht. Het overzicht van 
toezichtactiviteiten en interventies (handhaving) staat 
in de tabel onder Toezicht- en handhavingsactiviteiten - met 
daarbij de belangrijkste resultaten.  

1.3.1 Toezichtactiviteiten nucleaire installaties 
Het toezicht op de veiligheid en beveiliging van nucleaire 
installaties is, ondanks de uitdagingen verbonden 
aan de COVID-19-crisis en daaruit voortvloeiende 
maatregelen, in 2020 gecontinueerd. Vanwege de 
bijzondere omstandigheden is deels wel voor een 
andere invulling gekozen. Zo is in het proactieve 
toezicht (de uitvoering van het toezichtprogramma) een 

nieuwe prioritering toegepast, waarbij minder urgente 
inspecties waar mogelijk zijn doorgeschoven naar 
een later tijdstip. Daarnaast zijn diverse inspecties ‘op 
afstand’ uitgevoerd. In die gevallen waarin fysiek pro- of 
reactief toezicht ter plaatse wel echt noodzakelijk werd 
geacht, is dit desalniettemin steeds uitgevoerd, met 
strikte 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 steeds 
actief gemonitord door middel van intensief (minimaal 
wekelijks) contact met die installaties. Dit alles heeft er 
toe geleid dat naar het oordeel van de ANVS de veiligheid 
in 2020 steeds goed geborgd is geweest en er geen 
noodzaak is geweest tot handhavend optreden hetgeen 
ook tot uiting komt in de in de tabel (zie hieronder) 
genoemde interventies.

Topproductie Hoge Flux Reactor
Als gevolg van de COVID-19 pandemie en daarmee 
samenhangende logistieke leveringsproblemen bij 
andere reactoren die medische isotopen produceren, 
heeft de Hoge Flux Reactor (HFR) in 2020 diverse 
extra opdrachten ontvangen. Gevolg hiervan was 
dat er bij bepaalde productiecycli van de HFR een 
topproductie is behaald (hogere productie gerealiseerd 
dan oorspronkelijk gepland). Dit heeft er toe geleid 
dat operators van de HFR in bepaalde periodes extra 
handelingen hebben moeten verrichten om deze 
productie tot stand te kunnen brengen. De ANVS 
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heeft middels een inspectie onderzocht of het interne 
toezicht tijdens deze periodes is gecontinueerd en of ook 
maatregelen zijn getroffen om te zorgen dat, ondanks 
de extra productiehandelingen, de nucleaire veiligheid 
te allen tijde goed geborgd is gebleven. Op basis van 
documentenstudie en interviews heeft de ANVS kunnen 
vaststellen dat de behaalde topproductie in 2020 geen 
invloed heeft gehad op de veiligheid van de exploitatie 
van de HFR.

Splijtstofwissel kerncentrale Borssele
Een bijzondere uitdaging voor EPZ als exploitant 
van de kerncentrale Borssele was in 2020 de 
vormgeving van de geplande jaarlijkse splijtstofwissel. 
Dit is normaliter een periode waarin naast 
het wisselen van splijtstofelementen ook vele 
onderhoudswerkzaamheden aan de centrale uitgevoerd 
worden met als gevolg een relatief groot aantal 
mensen op het terrein van de KCB, waaronder ook vele 
onderaannemers. Om het risico op besmetting met 
COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen is er, naast 
dat er diverse andere maatregelen zijn genomen om 
het veilig werken te bevorderen, voor gekozen de scope 
van de splijtstofwisselperiode deze keer te beperken 
tot die activiteiten waarvan het ook echt noodzakelijk 
was ze in 2020 uit te voeren. Werkzaamheden die niet 
noodzakelijk in 2020 uitgevoerd dienden te worden zijn 
uitgesteld tot de volgende onderhoudsstop in 2021.  

De inspecteurs van de ANVS zijn steeds nauw betrokken 
geweest bij de voorbereidingen van de onderhoudsstop 
en hebben er onder andere op toegezien dat er, ondanks 
de ingeperkte scope van de splijtstofwisselperiode, 
nog steeds werd voldaan aan de wettelijke- en 
vergunningsvoorschriften en daaruit voortkomende 
eisen met betrekking tot de nucleaire veiligheid. Ook 
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hebben 
inspecteurs van de ANVS toezicht op de nucleaire 
veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming 
uitgeoefend, waar dat mogelijk was op afstand.

Hoger Onderwijs Rector en OYSTER
De Hoger Onderwijs Reactor van het RID is in 2020 
het hele jaar niet in bedrijf geweest vanwege een 
langer lopende grote onderhoudstop om het Oyster-
project te kunnen implementeren. In deze periode 
van buiten bedrijf zijn wordt onder andere een koude 
neutronenbron geïnstalleerd, worden vernieuwingen 
aan het reactorbeveilingssysteem doorgevoerd en 
worden de koelsystemen vervangen. Ook wordt tegelijk 
met deze stop de beplating aan de buitenzijde van de 
reactorkoepel vervangen. Voor het toezicht vanuit ANVS 
betekende deze onderhoudstop juist een relatief actieve 
periode. Zo zijn er diverse inspecties uitgevoerd op de 
uitvoering van de werkzaamheden, zijn er beoordelingen 
uitgevoerd op de verschillende (technische) wijzigingen 
en de implementatie daarvan, en zijn er periodiek 

coördinatie-overleggen gevoerd over de voortgang 
van de werkzaamheden en de planning van de daaraan 
verbonden toezicht activiteiten van de ANVS.

10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie COVRA
Bij een 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie (10-EVA) toetst 
een vergunninghouder van een nucleaire installatie 
zijn installatie aan de stand van de techniek. Hieruit 
komen mogelijke verbetermaatregelen naar voren 
die de vergunninghouder afweegt en prioriteert. De 
vergunninghouder beschrijft dat in een samenvattend 
eindrapport. Daarna stelt de vergunninghouder 
een ‘implementatieplan’ op, waar in staat hoe de 
verbetermaatregelen worden uitgevoerd. De ANVS 
beoordeelt het rapport en het implementatieplan. 

De ANVS heeft in 2020 de behandeling afgerond van 
veiligheidsrapporten die COVRA heeft opgesteld in het 
kader van de 10-EVA die zij uitvoert. De ANVS neemt 
deze rapporten in behandeling met als doel om haar 
standpunt te kunnen bepalen ten aanzien van de vraag 
of deze individuele rapportages voldoende basis geven 
voor het kunnen opstellen van het samenvattende 
eindrapport door COVRA. Naar het oordeel van de 
ANVS hoefden een aantal veiligheidsfactorevaluaties 
niet aangepast te worden, maar behoefden een aantal 
andere nog nadere uitwerking om een adequate 
basis te kunnen vormen voor het samenvattende 
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eindrapport. Deze nadere uitwerking van de betreffende 
veiligheidsfactorevaluaties is door COVRA in 2020 ter 
hand genomen. Eind 2020 heeft ANVS van COVRA 
de eerste versie van het samenvattende eindrapport 
ontvangen, beoordeeld en voorzien van commentaar. 

COVRA is vervolgens aan het werk gegaan met de 
revisie van dat rapport en zal daaropvolgend nog 
een implementatieplan voor de geïdentificeerde 
verbetermaatregelen opstellen. Beide documenten 
zullen in 2021 ter beoordeling aan de ANVS worden 
aangeboden, waarmee het onderzoekstraject van deze 
10-EVA naar verwachting nog in 2021 definitief afgerond 
kan worden en met de daadwerkelijke implementatie 
van de verbetermaatregelen gestart kan worden.

1 Tot en met 2018 werden alle meldingen vanuit Holmes 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.

Tabel 1.3.1 Toezicht- en handhavingsactiviteiten nucleaire veiligheid en beveiliging

2020 2019 2018 2017

Nucleaire veiligheid

Inspecties 49 45 22 41

Waarschuwingen 0 2 0 3

Voornemen last onder dwangsom 0 nb nb nb

Last onder dwangsom 0 0 0 2

Processen verbaal 0 nb nb nb

Meldingen ongewone  

gebeurtenissen
12 11 14 19

Nucleaire beveiliging

Inspecties 20 9 14 20

Inspecties nucleair transport 7 7 5 7

 • Waarschuwingen 0 nb nb nb

 •  Voornemen last onder 

dwangsom
0 nb nb nb

 •  Last onder dwangsom of 

bestuursdwang
0 nb nb nb

 • Processen verbaal 0 nb nb nb

Controles draaiboeken categorie III 138 158 116 97

Door ANVS begeleidde safeguards 

inspecties IAEA/EURATOM
1 0 7 6

 

1.3.2 Toezichtactiviteiten transport
Ook het toezicht op het vervoer van splijtstoffen, 
ertsen en radioactieve stoffen is, ondanks de 
uitdagingen verbonden aan de COVID-19-crisis, in 
2020 gecontinueerd. Het aantal inspecties is daarbij 
toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit 
heeft een aantal redenen, zoals:

• Sinds 2019 voert de ANVS frequenter 
toezichtprojecten uit op specifieke thema’s. 
In 2020 zijn bijvoorbeeld toezichtprojecten bij 
wegenbouwers en luchthavens gestart. 

• In 2020 heeft de ANVS vaker digitale inspecties 
ingezet op het gebruik van (jaar)kennisgevingen 
voor vervoer.

Tabel 1.3.2 Toezicht- en handhavingsactiviteiten transport 

2020 2019 2018 2017

Transport

Inspecties 57 22 11 15

Administratieve controles 568 201 592 332

Waarschuwingen 5 5 5 6

Voornemens last onder dwangsom 0 2 2 3

Last onder dwangsom of bestuurs-

dwang
7 nb nb nb
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Toezichtproject luchthavens
Het doel van het toezichtproject luchthavens was 
om inzicht te krijgen in de locaties, de kwaliteit en 
de kwantiteit van het vervoer en opslag in verband 
met vervoer. Het toezicht vond met name plaats op 
zendingen in de diverse vrachtloodsen (fysieke locatie, 
verpakkingen en administratieve verplichtingen), 
zendingen opgesteld op de vliegtuigopstelplaatsen en 
het voor- en natransport over de weg (vervoer onder de 
ADR condities). Dit heeft onder andere geleid tot een 
betere informatiepositie van de ANVS over het vervoer 
van radioactieve stoffen door de lucht, inzicht in de 
vervoersketen en een verbeterde samenwerking met de 
diverse (handhavings) partners.

Toezichtproject wegenbouwers  
In samenwerking met het team Toezicht en 
Handhaving van de afdeling Stralingstoepassingen 
en de inspecteurs vervoer gevaarlijke stoffen van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in 2020 
uitvoering gegeven aan het toezichtsproject Blik op 
de weg. Het project was gericht op het gebruik van 
meetinstrumenten met radioactieve bronnen voor 
vocht- en dichtheidsmetingen in de wegenbouw. De 
inspecties richtten zich op het veilig werken met de 
meetinstrumenten, de maatregelen die daarvoor zijn 
genomen, het eigen toezicht daarop en de deskundigheid 
die daarvoor nodig is. De inspecteurs transport richtten 
zich daarbij vooral op de vervoersaspecten en de 
administratieve verplichtingen verbonden aan het 
vervoer van nucleaire meetapparatuur. Naar het oordeel 

van de ANVS is gebleken dat de veiligheid en fysieke 
aspecten voor het vervoer van nucleaire meetapparatuur 
steeds goed geborgd is geweest. Voor wat betreft de 
administratieve verplichtingen is in een aantal gevallen 
gebleken dat handhavend optreden, bijvoorbeeld in 
de vorm van een voornemen tot opleggen van een last 
onder dwangsom, noodzakelijk was.

Toezicht op de (jaar)kennisgevingen
In 2020 is er vanuit toezicht extra aandacht geweest voor 
het vervoer onder dekking van de (jaar)kennisgevingen. 
Jaarlijks vinden vele transporten plaats onder dekking 
van (jaar)kennisgevingen. Eén van de voornaamste 
verplichtingen verbonden aan dergelijk vervoer is het 
voeren van een sluitende administratie en gebruik van 
vervoersdocumenten.

Dit heeft onder andere geleid tot een betere 
informatiepositie van de ANVS over het vervoer 
over de weg van radioactieve stoffen welke niet 
vergunningplichtig zijn en over de vervoersketen. 

1.3.3 Toezichtactiviteiten stralingstoepassingen
Op het werkgebied stralingstoepassingen is het aantal 
inspecties en handhavingsactiviteiten (zoals interventies 
in de vorm van waarschuwingen) in 2020 toegenomen 
ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit heeft een 
aantal redenen:

• Sinds 2019 voert de ANVS meer toezichtprojecten 
uit. In 2020 is bijvoorbeeld een toezichtproject bij 

dierenartsen afgerond en zijn toezichtprojecten bij 
wegenbouwers en tandartsen gestart. 

• In 2020 heeft de ANVS vaker digitale inspecties 
ingezet naast de fysieke inspecties, zoals 
bijvoorbeeld is gedaan bij het toezichtproject bij de 
dierenartsen. 

• In het geval van handhavingsactiviteiten wordt 
sinds 2019 het strafrecht, in afstemming met het 
Openbaar Ministerie, structureel vaker toegepast.

In 2020 zijn tijdelijk minder inspecties ten aanzien van 
de beveiliging van radioactieve stoffen (BRAS) gedaan, 
omdat prioriteit is gegeven aan het opstellen van een 
handreiking BRAS. Inspecties naar aanleiding van een 
signaal en herinspecties zijn wel uitgevoerd. 

Tijdens de eerste fase van de COVID-19-pandemie 
zijn zes gedoogtoestemmingen afgegeven aan 
zorginstellingen vanwege een sterke toename aan 
diagnostische aanvragen voor COVID-patiënten buiten 
de reikwijdte van de kernenergiewetvergunning. 
Intussen wordt geen gebruik meer gemaakt van deze 
gedoogtoestemmingen.
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Tabel 1.3.3 Toezicht- en handhavingsactiviteiten stralingstoepassingen

2020 2019 2018 2017

Stralingsbescherming; medische 
en industriële toepassingen

Inspecties2 685 158 99 21

 • waarvan reactief 491 91 nb nb

 • waarvan proactief 194 67 nb nb

Waarschuwingen 833 39 28 14

Voornemens last onder dwangsom 28 36 14 10

Last onder dwangsom 2 0 1 1

Processen-verbaal 10 9 1 3

Tijdelijk stilleggen werk of object 

(tijdelijke bergplaatsen)
35 32 27 0

Bestuurlijke strafbeschikking 0 0 0 0

Geen of beëindiging overtreding 34 40 25 0

Meldingen radioactief schroot 176 146 180 157

Meldingen Douane 55 34 68 32

Meldingen stralingsincidenten 171 126 150 160

Stralingstoepassingen; beveili-
ging radioactieve stoffen (BRAS)

BRAS-inspecties  

(Beveiliging radioactieve stoffen)
6 28 13 26

 • waarschuwingen 0 17 6 12

 •  voornemen last onder 

dwangsom
0 2 1 2

2 Uitgevoerde inspecties inclusief administratieve controles.
3 Inclusief gedoogtoestemmingen.

Gewijzigde regelgeving: nalevingsachterstand in 
enkele sectoren
Met de implementatie van het Besluit basisveiligheids-
normen stralingsbescherming (Bbs) in 2018 werd nieuwe 
regelgeving op het gebied van stralingsbescherming van 
kracht. Door deze wijziging veranderde het controlestelsel 
van handelingen met ioniserende straling. Voorheen was 
voor het werken met bijvoorbeeld röntgenapparatuur, en 
sommige ingekapselde bronnen en radioactieve stoffen 
met natuurlijke radionucliden, vaak slechts een melding 
(van gebruik) bij de ANVS nodig. Deze meldingsplicht 
werd in 2018 vervangen door een registratie- of 
vergunningplicht en daarvoor moest een aanvraag worden 
ingediend bij de ANVS. Voor handelingen waarbij vóór 
de wijziging van de regelgeving een vergunningplicht 
gold, bleef deze intact. Vergunninghouders moesten als 
gevolg van deze wijziging wel de bestaande vergunning 
laten uitbreiden met de voorheen meldingsplichtige 
handelingen. Ook hiervoor moest een aanvraag worden 
ingediend bij de ANVS.

Om de aanvraag voor registratie of vergunning te 
regelen, gold een overgangstermijn van twee jaar tot 
februari 2020. Veel ondernemers hebben hun registratie 
of vergunning op tijd, binnen de overgangstermijn, 
geregeld. In 2020 stelde de ANVS echter vast dat 
er waarschijnlijk veel ondernemers zijn die dit 
nog moeten doen. Het betreft ondernemers in de 
veterinaire en tandheelkundige sector, en ondernemers 
in diverse industriële sectoren. Maar ook sommige 
vergunninghouders hebben de vereiste uitbreiding van 
hun bestaande vergunning niet tijdig aangevraagd.  
Zij zijn na februari 2020 in overtreding indien zij de 

voorheen meldingsplichtige stralingsbronnen nog steeds 
voorhanden en in gebruik hebben. De ANVS stelde 
vast dat door deze nalevingsachterstand ondernemers 
buiten het stelsel van regelgeving dreigen te raken, wat 
gevolgen kan hebben voor de stralingsveiligheid van 
medewerkers of de omgeving. Om dit gevolg zoveel 
mogelijk te beperken 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 relevante 
brancheorganisaties en beroepsverenigingen. In 2021 zal 
de ANVS de resultaten van deze toezichtactie evalueren 
en waar nodig vervolgacties starten.

Toezichtproject dierenartsen
De ANVS heeft in de periode van februari 2019 tot 
februari 2020 bij dierenartsen een toezichtproject 
uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke eisen. Het 
doel van het inspectieproject was inzicht te krijgen in 
hoeverre de dierenartsen regelgeving naleven en hen 
indien nodig te stimuleren om actie te ondernemen om 
hieraan te voldoen. 

Sinds 2018 gelden nieuwe regels voor dierenartsen. Ze 
zijn verplicht om voor de handelingen die zij met een 
röntgentoestel uitvoeren een registratie of vergunning 
aan te vragen bij de ANVS. Voor dierenartsen betekent 
dit concreet dat zij hun (tot die tijd geldende) melding 
om moesten zetten in een registratie of vergunning. 
Behalve naar het werken met een geldige registratie of 
vergunning keek de ANVS of de dierenartsen voldeden 
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aan wettelijke eisen ten aanzien van de deskundigheid 
van werknemers die bij de uitvoering van de handelingen 
zijn betrokken, de eisen voor het veilig werken met een 
röntgentoestel en eisen ten aanzien van de administratie.

In dit toezichtproject bezocht de ANVS fysiek 35 
dierenartsen voor een inspectie. Ook werden bij 250 
dierenartsen digitale inspecties uitgevoerd, waarbij 
de dierenartsen verplicht werden om een vragenlijst 
in te vullen. Bij het overgrote deel van de dierenartsen 
die op het moment van inspectie nog werkten onder 
de oude regelgeving (waarbij een melding volstond) 
heeft de ANVS aangedrongen op het tijdig (binnen 
de wettelijke overgangstermijn) aanvragen van een 
registratie of vergunning. Bij de dierenartsen waar op 
andere inspectie-onderwerpen overtredingen werden 
geconstateerd, is gehandhaafd door het afgeven van een 
waarschuwing. Dit was het geval bij 27 procent van alle 
inspecties. Bij twee dierenartsen is een voornemen tot 
een last onder dwangsom opgelegd. 

In 2020 zijn de dierenartsen die eerder voor een inspectie 
waren bezocht en waarbij handhavend werd opgetreden 
opnieuw geïnspecteerd. Daarbij is vastgesteld dat vrijwel 
alle overtredingssituaties ongedaan zijn gemaakt en dat 
de overtredingen niet opnieuw zijn opgetreden. Begin 
2021 zal een factsheet met de toezichtbevindingen van dit 
project met het veld gedeeld worden. Deze bevindingen 

worden ook openbaar gepubliceerd op de website van 
de ANVS.

1.3.4  Beoordelingen, goedkeuringen, verklaringen 
van geen bezwaar, administratieve controles

In 2020 heeft de ANVS in het nucleaire domein 
(veiligheid en beveiliging) 70 beoordelingen van 
(wijzigings)plannen van de nucleaire installaties 
uitgevoerd. Dit is minder dan het vorige jaar (70 in 2020 
versus 84 in 2019) omdat de nucleaire installaties in 
2020 minder (wijzigings)plannen hebben aangeboden 
aan de ANVS. 

Tabel 1.3.4 Beoordelingen van (wijzigings)plannen van de nucleaire installaties)

2020 2019 2018 2017

Nucleaire Veiligheid en Beveiliging 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 2020 zijn 
naar aanleiding van herinspecties bij schrootbedrijven 
twee handhavingsbesluiten in de vorm van een last 
onder dwangsom opgesteld. De besluiten zijn in januari 
2021 openbaar gemaakt op de website van de ANVS.

1.3.6 Registraties van deskundigen en erkenningen
Sinds 2015 zijn stralingsbeschermingsdeskundigen 
en stralingsartsen verplicht zich te registreren bij de 
ANVS. De ANVS beheert het openbare register van 
stralingsartsen en stralingsbeschermingsdeskundigen 
en regelt de registraties en herregistraties. Een 
registratie heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 
Om een herregistratie toegekend te krijgen, moet de 
stralingsbeschermingsdeskundige en stralingsarts 
aantonen dat in de afgelopen vijf jaar voldoende 
activiteiten zijn uitgevoerd om de benodigde kennis 
te behouden. De eerste herregistraties zijn afgegeven 
in december 2019 met een doorloop naar het eerste 
kwartaal van 2020. Deze piek in herregistraties zal zich 
vermoedelijk elke vijf jaar herhalen.

Erkenningen worden afgegeven voor dosimetrische 
diensten en opleidingsinstellingen. Wie opleidingen 
aanbiedt op het gebied van stralingsbescherming, moet 
zijn erkend door de ANVS. Deze erkenningen zijn vijf 
jaar geldig. Dosimetrische diensten zijn instellingen die 
persoonlijke controlemiddelen (persoonsdosismeters) 
verstrekken. Deze dosimetrische diensten worden erkend 
door de ANVS.

https://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/registreren-en-erkennen/register/registratie-van-stralingsartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/registreren-en-erkennen/register/registratie-van-stralingsartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/registreren-en-erkennen/register/registratie-van-deskundigen
https://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/registreren-en-erkennen/register/registratie-van-deskundigen/herregistratie-stralingsbeschermingsdeskundigen
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Tabel 1.3.6. Registraties van deskundigen en stralingsartsen en erkenningen

2020 2019 2018 2017

Registraties van deskundigen en 
stralingsartsen

(Her)registraties stralingsdes-

kundigen

 •  Registraties stralingsdes-

kundigen
32 49 57 52

 • Herregistraties 68 162 0 0

(Her)registraties stralingsartsen

 • Herregistraties 1 3 1 8

 • Registratie 0 1 0 0

Erkenningen 

Erkenningen dosimetrische 

diensten
0 0 1 1

Erkenning opleidingsinstelling 6 1 11 0

1.4 Crisisvoorbereiding en respons 

Samen met een aantal partners zorgt de ANVS ervoor 
dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op 
eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid 
en stralingsbescherming. De ANVS neemt deel aan 
de crisisorganisatie voor stralingsongevallen en 
adviseert de verantwoordelijke bewindspersonen en de 
veiligheidsregio’s over eventueel te treffen maatregelen 
wanneer sprake is van een stralingsongeval. Daarvoor 
heeft de ANVS 24-uurs bereikbaarheid ingeregeld. 
Regelmatig organiseert de ANVS oefeningen en 
participeert zij in (inter)nationale oefeningen. Via 
deelname aan (inter)nationale netwerken zorgt de ANVS 
voor gegevensuitwisseling tijdens stralingsongevallen 
met grensoverschrijdende gevolgen en draagt zij bij 
aan het optimaliseren van een grensoverschrijdende 
aanpak. De ANVS is opdrachtgever voor de inzet van het 
RIVM om bij stralingsongevallen het radiologische en 
geneeskundig beeld door metingen en modellen in kaart 
te brengen.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit de zbo-evaluatie 
van de ANVS om de structuur en werkwijze voor de 
advisering binnen de ‘crisisbeheersing Nucleair’ aan 
te passen zijn twee acties geformuleerd. Aan beide 
acties wordt gewerkt. Eén van die acties is door de 
ANVS in 2019 opgepakt, namelijk de afspraak dat 
de ANVS met RIVM samenwerkt aan het verder 
integreren van de verschillende onderdelen binnen 
het ‘crisis expertteam straling en nucleair’ (CETsn). Dit 

heeft de ANVS in 2020 verder vormgegeven bij het 
opstellen van de stralingsbeschermingsstrategie. De 
ANVS zal samen met RIVM en andere betrokkenen de 
integratie van de verschillende onderdelen binnen het 
CETsn verder uitwerken bij de implementatie van de 
stralingsbeschermingsstrategie (zie hieronder).

1.4.1 Stralingsbeschermingsstrategie
De ANVS heeft op hoofdlijnen een nieuwe 
beschermingsstrategie voor stralingsongevallen 
ontwikkeld. Een stralingsbeschermingsstrategie dient om 
tijdens een ongeval effectieve beschermingsmaatregelen 
en andere responsacties te nemen. Hierbij is eerst 
de betreffende Veiligheidsregio aan zet, eventueel 
wordt daarna landelijk opgeschaald en neemt de 
Rijksoverheid de regie over. De beschermingsstrategie 
richt zich op verschillende scenario’s. Voor de 
bescherming van bevolking en hulpverleners zijn nieuwe 
referentieniveaus vastgelegd. De beschermingsstrategie 
voorziet in maatregelen die ervoor moeten zorgen 
dat het referentieniveau niet wordt overschreden. De 
beschermingsstrategie is afgestemd met stakeholders 
en wordt vastgelegd in het Landelijk Crisisplan Straling 
(LCP-S). Het LCP-S is een samenvoeging en actualisatie 
van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS), 
het Responsplan NCS en het Crisiscommunicatieplan NCS 
en zal naar verwachting begin 2021 worden vastgesteld.
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1.4.2 Crisisoefeningen
Het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) heeft 
in 2020 zeven keer een crisisoefening gehouden met 
een scenario bij de kerncentrale Borssele. De geplande 
oefenreeks in maart en april werd na drie oefeningen 
onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. 
In overleg met de vergunninghouder van de kerncentrale 
Borssele zijn de oefeningen op basis van hetzelfde 
scenario voortgezet in november en december. Tijdens 
één van deze oefeningen liep er parallel een door 
de Europese Unie georganiseerde oefening, met als 
belangrijkste doel het oefenen van de meldprocedures. 
In december is geoefend met het delen van informatie 
met het International Emergency Centre van het IAEA.

In de hierboven genoemde oefeningen met een 
scenario bij de kerncentrale Borssele is ook geoefend 
met bilaterale informatieuitwisseling met de betrokken 
partijen in België en het Verenigd Koninkrijk.

In samenwerking met URENCO Nederland en het 
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is in november 
een (online) oefening gehouden met een security 
scenario.

Alle CETsn functionarissen hebben in de periode 
september-oktober 2020 ook deelgenomen aan een 
training in vergaderen in crisissetting (de zgn. Beeld-, 
Oordeels-, Besluitvormingsstructuur (BOB)). Een 
onderdeel van deze training was een oefenscenario 
dat werd gebruikt om het proces en de informatie-
uitwisseling tussen de verschillende functionarissen te 
optimaliseren.

De eerder voor 2020 geplande tabletop-oefening 
met een scenario bij de kerncentrales in Tihange is in 
overleg met de crisispartners in België vanwege de 
coronamaatregelen uitgesteld naar 2021. Ook de in het 
najaar geplande oefeningen met NRG met een scenario 
in de reactor in Petten zijn niet doorgegaan en worden 
voor 2021 opnieuw ingepland.

1.4.3 Mindmap nucleaire incidenten
Het Instituut Fysieke Veiligheid en het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters hebben samen met 
het RIVM en het ministerie van Justitie en Veiligheid in 
opdracht van de ANVS een mindmap gemaakt over de 
taken en bevoegdheden bij nucleaire incidenten. Ook 
het departementale crisiscentrum van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Nuenen 
en de Kerncentrale Borssele (EPZ) hebben hier aan 
bijgedragen. De mindmap Nucleaire incidenten is een 
praktisch hulpmiddel dat in één beeld een overzicht geeft 
van alle onderwerpen en partijen waar een bestuurder 
tijdens een nucleair incident mee te maken kan krijgen. 

Het gebruik van een mindmap is tijdens incidenten een 
beproefd concept gebleken en wordt ook veel gebruikt 
tijdens de voorbereiding op ongevallen, bij oefeningen 
en in opleidingen.

1.5  Nationale en internationale 
samenwerking

De ANVS werkt met haar buurlanden, andere landen 
en met (inter)nationale organisaties samen op 
het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging, 
stralingsbescherming, radioactief afval, transport en 
crisismanagement. Hieronder is beschreven hoe de ANVS 
deze samenwerking uitvoert.

1.5.1 Samenwerking met de Belgische autoriteit
De ANVS werkt actief samen met het Belgische Federale 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Op 14 
september 2020 hebben de ANVS en het FANC hun 
jaarlijkse directie-overleg gevoerd. Hierin zijn onder meer 
de status en ontwikkelingen inzake de verschillende 
nucleaire installaties in Nederland en België, gezamenlijke 
inspecties en oefeningen en grensoverschrijdende 
inspraak besproken. Dit overleg vond vanwege COVID-19 
plaats op digitale wijze. Beide diensten hebben het gehele 
jaar door collegiaal contact over bijvoorbeeld toezicht, 
inspraak en communicatie. Voor toezicht geldt dat er niet 
is meegekeken bij elkaars inspecties, omdat dat vanuit 
COVID-overwegingen en -maatregelen aan beide zijden 
van de grens niet haalbaar was.

https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Mindmap-nucleaire-incidenten.aspx
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1.5.2 Samenwerking met de Duitse autoriteit
De reguliere vergaderingen van de werkgroepen 
van de ‘Niederländische-Deutsche Kommission für 
kerntechnische Einrichtingen im Grensgebiet’ (NDKK) 
vonden in 2020 op digitale wijze plaats. Er werd 
wederzijdse informatie 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 routinematig verstrekt 
of verspreid.

1.5.3  Kennisgevingen over inspraakprocedures 
buitenlandse nucleaire initiatieven

In 2020 publiceerde de ANVS een drietal kennisgevingen 
op de website over vergunningprocedures voor 
buitenlandse nucleaire initiatieven. Deze kennisgevingen 
werden gepubliceerd zodat Nederlandse burgers 
en organisaties zienswijzen in konden dienen op de 
vergunningaanvraag en het milieueffectrapport.

Twee van de drie initiatieven vonden plaats vlak 
over de grens in België. Het eerste initiatief betrof de 
vergunningaanvraag van NV Belgoprocess voor de 
uitbreiding van de locatie in Dessel met een nieuwe 
afvalopslaginstallatie (gebouw 167X) voor verpakkingen 
met laag stralend radioactief afval. Het tweede initiatief 
betrof de vergunningaanvraag van NV Electrabel voor de 
oprichting van een nieuwe installatie voor de tijdelijke 
opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel 
Storage Facility, SF²) in Doel. Op grond van de gemaakte 
bestuurlijke afspraken tussen het Federaal Agentschap 

voor Nucleaire Controle (FANC) in België en de ANVS 
informeerde het FANC de ANVS en de Nederlandse 
bestuursorganen binnen een straal van 20 kilometer 
van de betreffende locaties over beide initiatieven. 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. Dat laatste was wel aan de orde bij het derde 
buitenlandse nucleaire initiatief waarover de ANVS in 
2020 een kennisgeving op haar website publiceerde. 
Dit initiatief vindt plaats aan de oostkust van Engeland. 
Het betreft de oprichting van een nieuwe kerncentrale in 
Suffolk, ook wel bekend als ‘The Sizewell C Project’. Het 
Britse ‘Planning Inspectorate’ informeerde Nederland 
en de ANVS over dit initiatief en de mogelijkheid tot 
inspraak.

1.5.4  Maatregelen stresstest kerncentrale 
Borssele voltooid

Na de Europese stresstest in 2011 en het daarop 
volgende internationale collegiale toetsingsproces zijn 
in 2012 in het Nationale Actieplan 46 maatregelen 
geïdentificeerd om de robuustheid van de kerncentrale 
Borssele verder te versterken. De uitvoering daarvan 
is toen meteen begonnen. Meer dan 90% van 
de maatregelen waren in de periode tot en met 
2017 (conform de oorspronkelijke planning) al 
geïmplementeerd. Van de vier tot na 2017 verschoven 

acties werden er twee in 2018 en één in 2019 
uitgevoerd. Begin 2020 werd de laatste maatregel 
uitgevoerd: het versterken van de ondersteuning van 
een warmtewisselaar. Deze maatregel was onderdeel 
van een pakket verbeteringen van de robuustheid tegen 
aardbevingen. De ANVS heeft tijdens een inspectie in 
januari 2020 bevestigd dat dit pakket maatregelen is 
afgerond.

1.5.5  Samenwerkingsovereenkomst 
stralingsbescherming

Op 28 september 2017 trad de Samenwerkings-
overeenkomst stralingsbescherming in werking. Deze 
overeenkomst is door elf partijen van de Rijksoverheid 
met een taak (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 de kaders weer 
voor werkafspraken die op basis daarvan gemaakt 
kunnen worden. In 2020 is een werkafspraak tot stand 
gekomen tussen Defensie en de ANVS. Ook heeft de 
ANVS gesprekken gevoerd over werkafspraken met Het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De werkafspraken 
met SodM zijn in een vergevorderd stadium en zullen 
begin 2021 worden ondertekend.
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1.6 Publicaties en handreikingen

In 2020 publiceerde de ANVS onderstaande 
documenten op het terrein van nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming.

Staat van de Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming  
In de eerste uitgave van de Staat van de Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming staat de veiligheid 
van Nederlandse nucleaire installaties in 2019 
centraal. Het geeft een uitgebreid overzicht van 
het (inter)nationale stelsel dat is ingericht om de 
nucleaire veiligheid te borgen om zo mens en milieu 
te beschermen tegen ioniserende straling, ook wel 
radioactieve straling genoemd.

Factsheet registratie en vergunning van toestellen voor 
dierenartsen  
Dierenartsen die werken met röntgenapparatuur 
hebben daarvoor een registratie of vergunning nodig 
van de ANVS. Deze factsheet legt uit of een registratie of 
vergunning nodig is en hoe een dierenarts dit regelt.

Factsheet registratie en vergunning van toestellen voor 
tandartsen  
Tandartsen die werken met röntgenapparatuur hebben 
daarvoor een registratie of vergunning nodig van de 
ANVS. Deze factsheet legt uit of een registratie of 
vergunning nodig is en hoe een tandarts dit regelt.

Joint convention on the safety of spent fuel management 
and on the safety of radioactive waste management  
Staatssecretaris Van Veldhoven stuurde de Tweede 
Kamer het zevende nationaal rapport over de 
Nederlandse maatregelen naar aanleiding van het 
Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer 
van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van 
het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention). De 
ANVS heeft dit nationale rapport voorbereid.

Tweede Nationale Rapportage aan de Europese 
Commissie over de uitvoering van de Europese Richtlijn 
Nucleaire Veiligheid  
De Europese Richtlijn Nucleaire Veiligheid (Richtlijn 
2014/87/Euratom van 8 juli 2014) verplicht de lidstaten 
om te rapporteren over hoe zij hun verplichtingen, 
zoals geformuleerd in de artikelen van de richtlijn, zijn 
nagekomen. Dit tweede Nationaal Rapport (Engelstalig) 
laat zien dat Nederland aan alle verplichtingen van 
de richtlijn voldoet. De ANVS heeft deze rapportage 
voorbereid.

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire 
installaties 2019  
Deze rapportage geeft een overzicht van de 
meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2019 
hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire 
installaties met een kernenergiewetvergunning volgens 
artikel 15 onder b, conform wat bij de instelling van de 
ANVS op 1 augustus 2017 hierover in de Kernenergiewet 
is vastgelegd.

NAcP – final edition 2019  
Dit Engelstalige rapport is de derde update en definitieve 
versie van het Nationaal Actieplan (NAcP) van het 
Koninkrijk der Nederlanden voor de follow-up van de 
acties in verband met de Fukushima Dai-ichi ongeval 
bij de kerncentrale in Nederland (Borssele) en bij de 
betrokken overheidsinstanties.

ANVS Handreiking Niveau-3 PSA  
In deze handreiking geeft de ANVS aanbevelingen over 
een goede uitvoering van een niveau-3 probabilistische 
veiligheidsanalyse (probabilistic safety assessment 
of PSA) als onderdeel van de wettelijk verplichte 
risicoanalyse voor nucleaire inrichtingen. Deze 
handreiking is een aanvulling op de internationale 
aanbevelingen van het IAEA voor niveau-1 PSA (SSG-3) 
en niveau-2 PSA (SSG-4).

https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/staat-van-de-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/12/15/staat-van-de-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2020/11/6/factsheet-registratie-of-vergunning-voor-dierenartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2020/11/6/factsheet-registratie-of-vergunning-voor-dierenartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2020/11/6/factsheet-registratie-en-vergunning-tandartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/factsheet/2020/11/6/factsheet-registratie-en-vergunning-tandartsen
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/11/03/joint-convention-on-the-safety-of-spent-fuel-management-and-on-the-safety-of-radioactive-waste-management
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/11/03/joint-convention-on-the-safety-of-spent-fuel-management-and-on-the-safety-of-radioactive-waste-management
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/07/27/tweede-nationale-rapportage-aan-de-europese-commissie-over-de-uitvoering-van-de-europese-richtlijn-nucleaire-veiligheid
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/07/27/tweede-nationale-rapportage-aan-de-europese-commissie-over-de-uitvoering-van-de-europese-richtlijn-nucleaire-veiligheid
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/07/27/tweede-nationale-rapportage-aan-de-europese-commissie-over-de-uitvoering-van-de-europese-richtlijn-nucleaire-veiligheid
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/06/29/rapportage-ongewone-gebeurtenissen-nucleaire-installaties-2019
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/06/29/rapportage-ongewone-gebeurtenissen-nucleaire-installaties-2019
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/04/09/nacp---final-edition-2019
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2020/03/10/anvs-handreiking-niveau-3-psa
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1.7 Communicatie

In 2020 is de ANVS gestart met een follow-up 
informatiecampagne voor ondernemers zoals 
tandartsen, dierenartsen en andere bedrijven die werken 
met stralingsbronnen zoals röntgenapparatuur en 
röntgenfluorecentiespectrometrie. Deze campagne is 
een vervolg op de eerdere informatievoorziening over 
de invoering van het Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming (Bbs). Met de invoering van 
het Bbs is er voor ondernemers veel veranderd. Zij 
moeten stralingsbronnen registreren of een vergunning 
aanvragen bij de ANVS.

Gedurende het gehele jaar beantwoordt de ANVS vragen 
van burgers en nationale en internationale journalisten. 
Via de website en social mediakanalen (Twitter en 
LinkedIn) informeert de ANVS een breed publiek over 
bijvoorbeeld vergunningen en inspraakmogelijkheden. 
Ook deelt de ANVS via deze kanalen en de nieuwsbrief 
op toegankelijke wijze informatie met een breed 
geïnteresseerd publiek. Bij onderwerpen en vragen 
die (deels) op het terrein van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) liggen, wordt deze 
informatie afgestemd met de directie communicatie 
van IenW. Zo speelt de ANVS in op vragen die leven bij 
burgers, bestuurders of organisaties die burgerbelangen 
vertegenwoordigen door snel informatie te delen over 
bepaalde vraagstukken, zoals vergunningverlening. Een 
voorbeeld is de factsheet met vragen en antwoorden 
over het eventueel langer in bedrijf blijven van de 

kerncentrale Borssele. Via het ANVS-loket voorziet 
de ANVS in specifieke communicatie voor bedrijven 
en ondernemers die een vergunning of registratie 
aanvragen.

Ook heeft de ANVS in 2020 de Nederlandse en Engelse 
website laten onderzoeken op het voldoen aan de 
wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid, om 
te zorgen dat deze voor iedereen toegankelijk is. De 
ANVS-websites voldeden gedeeltelijk aan de gestelde 
eisen (niveau B). Digitale toegankelijkheid is een continu 
proces en de ANVS werkt hier dan ook in 2021 aan door.

1.8 Contact met stakeholders 

De ANVS onderhoudt voortdurend en op verschillende 
manieren contacten met haar stakeholders, bijvoorbeeld 
telefonisch, via de website, de nieuwsbrief, Twitter, 
LinkedIn, en via de mail. Er zijn frequente contacten met 
de sector, zowel op het gebied van stralingstoepassingen 
als voor de nucleaire installaties en, al of niet op 
regelmatige basis, met andere stakeholders zoals lokale 
besturen. Dit gebeurt zowel op bestuurlijk vlak als op 
medewerkersniveau.

In verband met de bestuurswisseling heeft de 
nieuwe bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis 
in 2020 kennismakingsgesprekken gevoerd met 
diverse brancheorganisaties, vakverenigingen, grote 
vergunninghouders in de nucleaire, industriële en 
medische sectoren en NGO’s.

Telefonisch en via de website is de ANVS bereikbaar 
voor vragen of meldingen. In 2020 werden er 3646 
vragen gesteld, 2476 per telefoon en 1170 per mail. In 
2019 waren dat er 2305; 1717 per telefoon en 588 per 
mail. De stijging in meldingen per mail en telefoon komt 
onder andere door een toename van vervoersmeldingen, 
en vragen over vergunningsprocedures bij 
stralingstoepassingen.

Tabel 1.8 Vragen en meldingen aan de ANVS per rubriek

Rubriek Telefonisch Email Totaal

Nucleair en straling 35 37 72

Stralingstoepassingen 804 756 1.560

Nucleair 16 15 31

Overig ANVS 47 172 219

Straling algemeen 51 79 130

Vervoer 1.523 111 1.634

Totaal 2.476 1.170 3.646
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1.9  Bezwaren, beroepen, Wob-verzoeken  
en klachten

1.9.1 Bezwaren 
In 2020 zijn er twaalf bezwaarschriftprocedures 
gestart. De (aangetekende) bezwaren betroffen 
vergunningbesluiten en Wob-besluiten. Van deze twaalf 
zijn vijf ingediende bezwaarschriften ingetrokken. Drie 
bezwaarschriften waren niet tijdig ingediend, waardoor 
deze bezwaren niet-ontvankelijk zijn verklaard. In een 
ander geval is een bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, 
omdat de brief waartegen bezwaar is gemaakt geen 
besluit in de zin van de ‘Algemene wet bestuursrecht’ 
is. Ook is een bezwaar tegen een Wob-besluit 
ingetrokken na een rechtelijke uitspraak over een 
gevraagde voorlopige voorziening. Een bezwaar tegen 
een vervoersvergunning is ongegrond verklaard. De 
ANVS heeft naar aanleiding van een beroepzaak die een 
Wob-besluit betrof een nieuwe beslissing op bezwaar 
moeten nemen, waarin het eerdere bezwaar gegrond is 
verklaard en het Wob-besluit is herroepen. Tevens heeft 
de ANVS in 2020 een beslissing op bezwaar genomen 
in vijf bezwaarzaken afkomstig uit het jaar 2019 en één 
bezwaarzaak uit het jaar 2018.

4 Deze uitspraak is bij het uitbrengen van het jaarverslag reeds bekend en heeft geresulteerd in een ongegrondverklaring: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, 201900720/1/R4, 

ECLI:NL:RVS:2021:174.

1.9.2 Beroepen
In het eerste kwartaal van 2020 is een beroep bij de 
Raad van State ingesteld tegen een vergunning op grond 
van de Kernenergiewet voor recyclingwerkzaamheden 
in Vlaardingen. Dit beroep loopt nog. Het is nog niet 
bekend wanneer de zitting plaats zal vinden. In het 
derde kwartaal van 2020 is ook een beroep bij de Raad 
van State ingesteld tegen de actualisatie van de HFR-
vergunning. Ook dit beroep loopt nog. Mogelijk wordt in 
het eerste kwartaal van 2021 bekendgemaakt wanneer 
de zitting zal plaatsvinden.

Verder heeft de Raad van State in 2020 een uitspraak 
gedaan in het in 2019 ingediende hoger beroep bij de 
Raad van State. Dit hoger beroep ging over het afwijzen 
van een Wob-verzoek over het ‘metingenoverzicht 
Ruthenium 206’ van het Internationaal Atoomenergie 
Agentschap. Naar aanleiding van de uitspraak heeft 
de ANVS een nieuwe beslissing op bezwaar genomen 
en het Wob-besluit herroepen. In december 2020 
vond een zitting plaats in een hoger beroep dat begin 
2019 is ingesteld bij de Raad van State tegen een 
vergunningswijziging voor de kerncentrale Borssele4. De 
uitspraak volgt in 2021.

1.9.3 Wob- en WHO-verzoeken
De ANVS heeft in 2020 vijf Wob-verzoeken en 
één verzoek op grond van de Wet hergebruik van 
overheidsinformatie (WHO) ontvangen. In één geval is 
de gevraagde informatie uitgesteld openbaar gemaakt, 
omdat een belanghebbende tegen de openbaarmaking 
bezwaar had gemaakt. In de overige gevallen is de 
gevraagde informatie, of een deel daarvan, gepubliceerd.

1.9.4 Klachten
De ANVS heeft in 2020 een klacht ontvangen betreffende 
een aangelegenheid in de personele sfeer. Naar 
aanleiding van de ongegrondverklaring van die klacht 
door de ANVS is een klacht ingediend bij de Nationale 
Ombudsman. Deze klacht is gegrond verklaard. De ANVS 
heeft de aanbeveling van de Ombudsman opgevolgd en 
een excuusbrief aan de betrokkene gezonden.

Tabel 1.9 Bezwaren, beroepen, Wob-verzoeken en klachten

2020 2019 2018 2017

Bezwaarprocedures 12 10 5 4

Beroepsprocedures 2 3 2 1

Wob- en WHO-verzoeken 6 6 4 5

AVG-verzoek 0 1 0 nvt

Klacht 1 1 4 0
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1.10 Integriteit en klokkenluiders

Bij het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet 
en regelgeving is de ANVS onder andere afhankelijk van 
informatie van derden. Als iemand informatie heeft over 
een mogelijke overtreding of misstand bij bijvoorbeeld 
een vergunninghouder of een derde, is het belangrijk dat 
diegene de ANVS hierover informeert. Deze informatie 
kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die 
overtreding of misstand. In de praktijk is gebleken 
dat sommige personen die voor de ANVS waardevolle 
informatie hebben liever anoniem willen blijven. De 
ANVS biedt daarom de mogelijkheid om informatie al 
dan niet anoniem onder de aandacht te brengen. Als 
een persoon ervoor kiest om zijn/haar naam niet aan de 
ANVS bekend te maken, dan is sprake van een anonieme 
informant. Zijn/haar anonimiteit is gewaarborgd. 
Anonieme informanten kunnen ook gebruik maken 
van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat). 
Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van de geboden 
mogelijkheden.

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet inzake het Huis voor 
Klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden 
en bescherming van werknemers die een misstand 
willen melden. In gevallen dat het voor werknemers 
onmogelijk is om eerst intern een melding te doen bij de 
betrokken werkgever, kan door de werknemer het Huis 
voor Klokkenluiders worden ingeschakeld. De adviseurs 
van het Huis bieden vertrouwelijk advies bij de aanpak 

van een eventuele melding. Waar nodig kan de ANVS 
werknemers ook verwijzen naar het Huis. Dit was in 2020 
niet aan de orde.

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 sinds haar oprichting onder andere een 
vertrouwenspersoon. Ook zijn er wettelijke regels om 
belangenconflicten te voorkomen.

1.11  Andere overheden met kennis 
ondersteunen

De ANVS heeft als wettelijke taak om nationale 
organisaties met kennis te ondersteunen. In 2020 
heeft de ANVS de coördinerende rol vervuld in het 
opstellen van het Radonactieplan, waarna dit aan het 
beleidsdepartement van IenW is overgedragen voor 
vaststelling. Ook heeft de ANVS in samenwerking met 
DGMI een nationale rapportage opgesteld waarin 
Nederland laat zien hoe ze aan internationale regels 
en voorschriften voldoet op het gebied van het beheer 
van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Dit is 
een verplichting in het kader van de Joint Convention; 
een verdrag van het Internationaal Atoomenergie 
Agentschap. Daarnaast is in 2020 op verzoek van het 
ministerie van IenW ondersteuning door de ANVS 
gevraagd in een interdepartementale werkgroep die 
de problematiek die in het adviesrapport ‘Naar een 

Agenda en Platform Nucleaire Technologie en Straling’ 
wordt geschetst, verder zal verkennen en mogelijke 
oplossingsrichtingen in kaart zal brengen. De ANVS is het 
beleidsdepartement in 2020 ook blijven ondersteunen 
bij parlementaire aangelegenheden, zoals het 
beantwoorden van Kamervragen.

1.12 Adviezen Raad van Advies

Op 10 maart heeft prof. mr. dr. F (Femke) de Vries de 
verantwoordelijkheid van voorzitter overgenomen van 
de Raad van Advies van de ANVS. Eerder was zij interim-
voorzitter, nadat toenmalig voorzitter ir. D. (Diederik) 
Samsom de Raad van Advies had verlaten. Op 16 
november is dhr. J.F. Bonjer toegetreden tot de Raad van 
Advies van de ANVS. Zijn expertise is communicatie en 
externe betrekkingen.

De Raad van Advies heeft in 2020 geadviseerd over 
de volgende onderwerpen: risicogerichte aanpak, 
cybersecurity, transparantie en corona. Daarnaast is de 
werkwijze van de Raad van Advies herijkt. Waar eerder 
werd gewerkt met uitgeschreven adviezen en reactie 
daarop, vindt advisering nu plaats in de vorm van een 
reflectie en discussie op basis van cases, gespreksnotities 
en stellingen.
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Bedrijfsvoering

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 2020 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)
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2.1 Kwaliteitszorg 

In 2020 werkte de ANVS op verschillende vlakken aan de 
borging en verbetering van de kwaliteit van haar werk.

2.1.1 Digitale dienstverlening 
ANVS-loket 
In 2020 heeft de ANVS haar digitale dienstverlening 
aan bedrijven verder uitgebouwd. De ANVS heeft 
functionaliteiten ontwikkeld voor het ondersteunen 
van processen rond toezicht en handhaving. In 
2021 wordt het daarmee voor bedrijven mogelijk 
om ook vervoersmeldingen en meldingen van 
stralingsincidenten in te dienen via het digitale 
ANVS-loket. Naar verwachting zijn in 2021 daarmee 
alle processen rondom meldingen, erkenningen 
en registraties, vergunningverlening, toezicht en 
handhaving gedigitaliseerd.
De ANVS is in 2020 overgestapt naar een nieuwere versie 
van eHerkenning, waarmee naar verwachting in 2021 
het inkomend berichtenverkeer van Europese bedrijven 
naar het ANVS-loket wordt ondersteund. Tenslotte 
zijn diverse functionele verbeteringen doorgevoerd in 
het ANVS-loket om het voor een aanvrager van een 
registratie, kennisgeving of vergunning zo duidelijk 
mogelijk te maken.

Transparantie 
De ANVS heeft veel aandacht voor transparantie en 
de Wet Open Overheid. Zo heeft de ANVS in 2020 
voorbereidingen getroffen voor de realisatie van 
een publicatieplatform. Naar verwachting wordt het 
platform in 2021 in gebruik genomen, waarna een 
gefaseerde migratie plaatsvindt van gepubliceerde 
documenten naar dit platform. De doelstelling is dat 
burgers en bedrijven op termijn via één ingang alle 
publicaties van de ANVS kunnen doorzoeken en inzien. 
Vanaf 2020 publiceert de ANVS regelmatig het register 
stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen.

Digitale toegankelijkheid 
In 2020 heeft ANVS toegankelijkheidsverklaringen 
gepubliceerd voor haar website en het ANVS-loket. De 
website heeft status B en voldoet daarmee gedeeltelijk 
aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Voor het 
ANVS-loket zijn de eerste maatregelen genomen. Het 
ANVS-loket heeft daarmee status C gekregen. In 2021 
werkt de ANVS aan verdere verbeteringen zodat zowel de 
ANVS-website als het ANVS-loket digitaal toegankelijk 
worden.

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. 
Vanwege de wereldwijde toename van digitale 
dreigingen blijft de ANVS zich actief inzetten voor de 
optimale beveiliging van haar digitale dienstverlening.

2.1.2 Interne processen
In 2020 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 vastgesteld in het kwaliteitsmanagementsysteem 
van de ANVS. In het Register van Verwerkingsactiviteiten 
worden de datalekken en de uitoefening van de rechten 
van betrokkenen bijgehouden.

https://ondernemersplein.kvk.nl/persoonsgegevens-beschermen/
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2.2 Risicomanagement

2.2.1 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 het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast is sprake 
van twee rapportagemomenten over de voortgang. In 
de reguliere gesprekken 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 alsmede tussen het bestuur van de ANVS en 
de secretaris-generaal van het ministerie.

2.2.2 Bedrijfsrisico’s
Vanaf het begin van de COVID-19-uitbraak in 
Nederland heeft de ANVS gezorgd dat medewerkers 
die bijvoorbeeld op inspectie moeten dit op een 
verantwoorde wijze kunnen doen. Hiertoe zijn in overleg 
met betrokken medewerkers en de arbo-commissie 
protocollen opgesteld. Afhankelijk van de landelijke 
maatregelen en tijdelijke versoepeling werden er voor 
het werken op kantoor steeds afspraken gemaakt zodat 
een beperkt aantal mensen daar verantwoord konden 
werken. Omdat medewerkers gedurende een groot 
deel van het jaar vanuit huis werkten, heeft de ANVS in 
2020 extra aandacht gegeven aan de interne verbinding. 
Dit had tot doel om zowel de interne informatie- en 
kennisuitwisseling te borgen, als de verbinding van 
medewerkers met de organisatie in stand te houden. 
Via wekelijkse online sessies over specifieke thema’s, 
casussen of vraagstukken is ervoor gezorgd dat iedereen 
op de hoogte kon blijven van de werkzaamheden van elk 
team en de interne kennis actief werd benut.

De ANVS heeft eind 2019 analyses opgesteld voor de 
belangrijkste actuele bedrijfsrisico’s in 2020.

Afhankelijk van de voortgang in de realisatie van het 
PALLAS-initiatief zou het denkbaar zijn geweest dat er op 
enig moment een samenloop hiervan met een aanvraag 
voor verlenging van exploitatie van HFR zou kunnen 
plaatsvinden. Dit zou een extra beroep op de beschikbare 
capaciteit van ANVS-inspecteurs en vergunningverleners 
betekenen. Daarnaast zou extra inzet vanuit de zgn. 

Technical Support Organisaties (TSO) benodigd zijn, 
met als gevolg een beroep op potentieel (extra) budget 
in 2020. Daarnaast zou deze situatie (als die zich zou 
voordoen) ook invloed hebben op de beschikbaarheid 
van ANVS-adviseurs en –experts alsmede de tijdigheid 
van het afgeven van de respectievelijke vergunningen. 
De ANVS heeft in de loop van 2020 scenario’s ontwikkeld 
om na te gaan op welke wijze het beschikbaarheidsrisico 
kon worden gemitigeerd en wat het restrisico daarbij zou 
zijn. Gedurende het jaar is gebleken dat er geen sprake is 
van voornoemde samenloop van vergunningaanvragen.

De inwerkingtreding van het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) 
op 6 februari 2018 heeft een grote impact op het 
systeem van autorisaties. Er zijn naast vergunningen en 
erkenningen nieuwe instrumenten bijgekomen zoals 
de registratie en specifieke vrijstelling van handelingen, 
alsmede de specifieke vrijgave van materialen. Daarnaast 
geldt sindsdien voor een aantal toepassingen het 
zware instrument van vergunningverlening waarvoor 
in het verleden een eenvoudige melding voldeed. Dit 
resulteerde in inhoudelijke uitvoeringsvraagstukken en 
grote aantallen van aanvragen van autorisaties.  

Vanaf 6 februari 2020 waren de laatste 
overgangsbepalingen van het Bbs niet meer van 
toepassing, met als gevolg dat het aantal aanvragen 
in 2020 nog sterker is toegenomen. Bovendien is er 
sprake van een uitvoeringsachterstand door de bedrijven 
die niet tijdig de vereiste aanvraag in verband met 
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de gewijzigde regelgeving hadden gedaan (zie ook 
hoofdstuk 1.2.2). De ANVS voorzag dat zij niet in staat 
zou zijn om alle aanvragen binnen de Awb-termijnen af 
te handelen. 

Deze tijdelijke situatie zou een negatieve beeldvorming 
kunnen veroorzaken. 

Daarom heeft de ANVS actief gecommuniceerd richting 
de aspirant vergunninghouders dat tijdelijk een langere 
behandeltermijn zou kunnen optreden. Door hier 
transparant over te zijn, in overleg te blijven met de 
aanvragers en te prioriteren, hebben de vertragingen 
niet tot belemmeringen in het veld geleid. De ANVS 
heeft in 2020 tijdelijk extra capaciteit aangetrokken ter 
ondersteuning van dit proces.

2.3 In-control-statement

2.3.1 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 onze 
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 mening dat de risicobeheersings- en 
controlesystemen ten aanzien van de bedrijfsvoering- en 
informatievoorzieningsrisico’s adequaat zijn ingericht 
en effectief hebben gewerkt gedurende 2020. In nauwe 
samenwerking met het ministerie van IenW anticipeert 
de ANVS continu op de ontwikkelingen op het gebied van 
cyberveiligheid.

2.4  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. 
In de bijlage ‘De uitgaven en ontvangsten van de 
ANVS-organisatie’ tabellen 3 en 4 zijn de uitgaven en 
ontvangsten van het zbo ANVS en de verstrekte beloning 
aan de bestuurders in 2020 opgenomen.

2.4.1 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);

• Onbezoldigde nevenfunctie als lid van de Raad van 
Advies van ‘Amsterdam Public Health’.

Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans:

• Onbezoldigd bestuursvoorzitter van de Vereniging 
Het Amsterdams Lyceum en de daaraan gelieerde 
stichtingen

• Onbezoldigd bestuurslid Stichting 
Voorzieningenfonds Het Amsterdams Lyceum en

• Onbezoldigd bestuurslid Stichting Wolkenland.

Aftredend bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel:

• Geen nevenfuncties.
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Bijlage A 
Financiële 
overzichten  
ANVS-organisatie 

De jaarrekening van de ANVS-organisatie heeft 
betrekking op geheel 2020. In de tabellen van 
deze jaarrekening is sprake van nominale waarden 
en afronding op hele euro’s. Hierdoor kunnen 
afrondingsverschillen in de tabellen ontstaan. 

De tabel hiernaast geeft de stand van begrote 
uitgaven 2020 (ontwerpbegroting 2020), het saldo 
budgetmutaties in geheel 2020 (stand 1e en 2e 
Suppletoire wet) resulterend in de ultimo begroting 
2020, de gerealiseerde uitgaven per 31 december 2020 
en 31 december 2019. Het betreft de uitgaven van de 
gehele ANVS inclusief die van het zbo-bestuur als wel de 
Raad van advies. In bijlage B en D worden die uitgaven 
nader gespecificeerd.

Tabel Uitgaven ANVS-organisatie

Uitgaven ANVS-  
organisatie  
(in duizend euro’s)

Ontwerp 
begroting 

2020

Begroting 
mutaties  

2020

Ultimo 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Verschil 
begroot – 
realisatie

Realisatie 
2019

Onderzoeken ANVS 3.581 +1.127 4.708 3.921 787 3.208

Dienstverlening KNMI 213 +5 218 218 0 213

Dienstverlening RIVM 6.476 +764 7.240 7.238 2 6.474

Totaal Programma-uitgaven 10.270 +1.896 12.166 11.377 789 9.895

Salarissen 14.729 -1.174 13.555 12.795 760 12.525

Inhuur 761 +593 1.354 1.198 156 1.705

Reis- en verblijfsuitgaven 400 -200 200 147 53 383

Opleidingen 390 -190 200 198 2 356

Overige personele uitgaven 275 -1 274 158 116 227

Totaal Personeel 16.555 -972 15.583 14.496 1.087 15.196

ICT 1.240 +559 1.799 1.665 134 2.336

Kantoorinrichting en  

-benodigdheden
50 - 50 14 36 43

Communicatiemateriaal 50 - 50 39 11 22

Overige materiële uitgaven 1.675 -1.452 223 69 154 140

Totaal materieel 3.015 -893 2.122 1.787 335 2.541

Totaal uitgaven 29.840 +31 29.871 27.660 2.211 27.358
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Toelichting op de programma uitgaven:

Onderzoeken ANVS 
Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)
nationale technische supportorganisaties inzake 
technische ondersteuning, advisering en onderzoek op 
terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). 
Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden 
met publieksvoorlichting en de samenwerking tussen 
ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld 
HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde 
terreinen op Onderzoeken ANVS verantwoord.

De ANVS startte 2020 met een budget voor Onderzoeken 
ANVS van k€ 3.581. In 2020 is in totaal per saldo voor  
k€ 1.127 aan extra financiële middelen verkregen voor:

• Compensatie facturen 2019 betaald in 2020 
en daarmee ten laste van budget 2020 (de zgn. 
eindejaarsmarge groot k€ 200);

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
prijsbijstelling 2020 (k€ 64);

• Extra budget van het ministerie van IenW voor de 
uitbesteding van expertise voor de beoordeling 
van het ontwerp van de isotopenreactor en de 
veiligheidsdocumentatie PALLAS (k€ 405);

• Overheveling van ANVS budget naar het ministerie 
van IenW inzake gebundelde opdrachtverstrekking 
door het beleidsdepartement aan de NEN 
organisatie (-k€ 64);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar onderzoeken ANVS voor 
onderzoek naar cyberweerstand van nucleaire 
installaties (k€ 523). 

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 
787. Dit wordt grotendeels verklaard door een lagere 
realisatie dan aanvankelijk begroot voor opdrachten 
aan twee technical supportorganisaties alsmede het niet 
tijdig betaald krijgen van zgn. decemberfacturen die zijn 
afgesloten in 2020 (groot k€ 287). Deze facturen worden 
in januari 2021 betaald, ten laste van het budget 2021.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde 
uitgaven met iets meer dan 22% toegenomen (een 
stijging van k€ 713). Dit wordt veroorzaakt door de 
eerdergenoemde extra uitgaven voor uitbesteding van 
beoordelingsexpertise voor PALLAS en een onderzoek 
naar de cyberweerbaarheid van de Nederlandse nucleaire 
installaties.

Dienstverlening KNMI 
Dit betreft de bijdrage aan het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) voor afname van 
maatwerkdienstverlening.

De ANVS startte 2020 met een budget voor 
dienstverlening KNMI van k€ 213. In 2020 is in totaal 
voor k€ 5 aan extra financiële middelen verkregen voor 
prijsbijstelling 2020.

Dienstverlening RIVM 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) is de vaste partner van de ANVS voor een aantal 
taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit 
zijn taken als ondersteuning bij stralingsbescherming 
en bij stralingsinspecties, het beheer van de ongeval 
organisatie, het in stand houden van het Radionucliden 
laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal 
Meetnet Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens. De 
bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

Bij aanvang van 2020 bedroeg het budget voor 
dienstverlening RIVM k€ 6.476. In 2020 is in totaal 
voor k€ 764 aan extra financiële middelen verkregen 
van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 
2020 (k€ 114) en k€ 650 van ons beleidsdepartement 
voor life cycle investeringen in het Nationaal Meetnet 
Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens van het RIVM.

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 2. 
Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen in de 
betaling van de kwartaalfacturen.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
bijna 12% toegenomen (in totaal k€ 764) toegenomen 
vanwege de eerdergenoemde life cycle investering. 
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Toelichting op de personele uitgaven:

Salarissen 
Onder de post Salarissen vallen de uitgaven van 
loonkosten van eigen ANVS-personeel, het ANVS bestuur 
(verbijzondering in bijlage B), vergoedingen van de 
leden van de ANVS Raad van Advies (verbijzondering 
in bijlage D) en via het Rijk bij de ANVS gedetacheerde 
medewerkers. 

De ANVS startte 2020 met een budget voor Salarissen 
van k€ 14.729. Vanwege de vacatureruimte was het in 
2020 mogelijk om in totaal per saldo voor k€ -1174 aan 
financiële middelen te herschikken en elders binnen de 
ANVS-begroting in te zetten.

De volgende begrotingsmutaties zijn in 2020 uitgevoerd:

• Ontvangen vergoeding van het salaris van een 
uitgeleende ANVS-medewerker (k€ 55);

• Door IenW verstrekt budget inzake introductie van 
individueel keuzebudget (k€ 473);

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
loonbijstelling 2020 (k€ 508);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar inhuur ten behoeve van het ICT-
project Zaaksysteem ANVS Primaire Processen  
(k€ -570);

• Overheveling van ANVS-budget naar het 
ministerie van IenW inzake de overheveling van de 
beleidsfunctie naar het beleidsdepartement  
(k€ -299);

• Door IenW verstrekt budget inzake 
tegemoetkoming loonkosten van medewerkers met 
afstand tot de arbeidsmarkt (k€ 23);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar ICT ten behoeve van ICT-
projecten Zaaksysteem ANVS Primaire Processen en 
KOOP (k€ -210);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar Onderzoeken ANVS ten behoeve 
van het onderzoek naar cyberweerstand van 
nucleaire installaties (k€ -523);

• Als gevolg van lagere realisatie is budget teruggeven 
aan het ministerie van IenW ten behoeve van het 
IenW brede budgettaire beeld (k€ -600);

• Door IenW verstrekt budget inzake het uitkeren 
thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk (k€ 69);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar Reis- en verblijfskosten 
vanwege verwachte eindafrekening Shuttle 
abonnementsuitgaven (k€ -100); 

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 760. 
Dit overschot wordt verklaard door de onbenutte budget 
inzake de vacatureruimte bij de ANVS.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven per 
saldo met iets meer dan 2,2% toegenomen (in totaal 
k€ 270). Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de 
cao-loonsverhoging voor ambtenaren van 0,7% en een 
eenmalige beloning van 225 euro netto. 

Inhuur 
Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor onder 
andere ICT-dienstverlening, vergunningverleners 
stralingstoepassingen, communicatieadviseurs en 
juridische dienstverlening.

De ANVS startte 2020 met een budget voor Externe 
Inhuur van k€ 761. In 2020 is in totaal voor k€ 593 aan 
extra financiële middelen verkregen.

De volgende begrotingsmutaties zijn in 2020 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
prijsbijstelling 2020 (k€ 23);

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar inhuur ten behoeve van het ICT-
project Zaaksysteem ANVS Primaire Processen (k€ 
570);

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 156. Dit 
wordt verklaard door het niet tijdig betaald krijgen van 
zgn. decemberfacturen die zijn verzonden in december 
2020. Deze facturen worden in januari 2021 betaald, ten 
laste van het budget 2021.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
bijna 30% afgenomen (in totaal k€ 507 daling). Het ICT-
project Zaaksysteem ANVS Primaire Processen (ZAPP) 
heeft vanwege de COVID-19-pandemie vertraging 
opgelopen en daardoor is de aan het project gerelateerde 
inzet van ingehuurde experts ook afgenomen. Dit 
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betekent dat enkele deelopleveringen van het project die 
gepland stonden in 2020 worden verwacht in 2021. 

Reis- en verblijfsuitgaven 
Hier worden zowel de binnenlandse- als wel de 
buitenlandse reis- en verblijfsuitgaven verantwoord van 
de medewerkers verantwoord die samenhangen met de 
uitoefening van de ANVS-werkzaamheden.

De ANVS startte 2020 met een budget voor reis- en 
verblijfsuitgaven van k€ 400.

In 2020 is in totaal voor k€ -200 aan financiële middelen 
herschikt vanwege de COVID-19 reisbeperkingen.

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 53. 
Dit wordt grotendeels verklaard doordat de ANVS in de 
begroting rekening had gehouden met het voortijdig 
opheffen van de reisbeperkingen; hetgeen niet het geval 
was.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven 
met bijna 62% afgenomen (een daling van k€ 236). Dit 
wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde COVID-19 
reisbeperkingen.

Opleidingen 
Onder Opleidingen worden symposia, congressen, 
cursussen, seminars alsmede studie- en 
opleidingstrajecten verantwoord.

De ANVS startte 2020 met een budget voor reis- en 
verblijfsuitgaven van k€ 390.

In 2020 is in totaal voor k€ -200 aan financiële middelen 
herschikt vanwege de COVID-19 beperkingen. Symposia, 
congressen en seminars werden afgezegd. Cursussen, 
studie- en opleidingstrajecten werden daar waar 
mogelijk online voortgezet.

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 2.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
iets meer dan 44% afgenomen (een daling van k€ 158). 
Deze daling wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde 
COVID-19 beperkingen.

Overige personele uitgave 
Dit betreft alle personele uitgaven van de ANVS niet 
zijnde salarissen, inhuur, reis- en verblijfsuitgaven en 
opleidingen.

De ANVS is het jaar 2020 gestart met een budget voor 
overige personele uitgaven van k€ 275.

De getoonde herschikking van het budget betreft een 
afrondingsverschil

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 116. 
Ook hier zie je effecten van de COVID-19 maatregelen 
terug in het uitgavenpatroon.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
iets meer dan 30% afgenomen (een daling van k€ 69). 
Deze daling wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde 
COVID-19 beperkingen.
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Materiële uitgaven:

ICT 
Deze post bevat zowel de uitgaven voor de 
dienstverlening voor gebruik van het Meld en Informatie 
Centrum van ILT als wel de uitgaven voor ICT-projecten, 
structurele uitgaven voor ICT-onderhoud en -licenties.

De ANVS startte 2020 met een ICT-budget van k€ 1.240. 
In 2020 is in totaal voor k€ 559 aan extra financiële 
middelen verkregen.

De volgende begrotingsmutaties zijn in 2020 uitgevoerd:

• Van IenW ontvangen compensatie voor facturen 
2019 die betaald zijn in 2020 en daarmee ten laste 
van budget 2020 komen (de zgn. eindejaarsmarge 
groot k€ 204);

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
prijsbijstelling 2020 (k€ 22);

• Bijdrage aan de IenW projectuitgaven aan 
Programma Open Overheid (-k€ 12);

• Van IenW ontvangen budget voor een ICT-
beveiligingsproject (k€ 135)

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting 
van salarissen naar ICT ten behoeve van het ICT-
project Zaaksysteem ANVS Primaire Processen  
(k€ 210).

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 134. Dit 
wordt verklaard door het niet tijdig betaald krijgen van 
zgn. decemberfacturen die zijn verzonden in december 

2020. Deze facturen worden in januari 2021 betaald, ten 
laste van het budget 2021.

Ten opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
iets meer dan 29% afgenomen (een daling van k€ 681). 
Dit wordt verklaard door de opgelopen COVID-vertraging 
van de realisatie van het ICT-project Zaaksysteem ANVS 
Primaire Processen (ZAPP). Dit betekent dat enkele 
deelopleveringen van het project die gepland stonden in 
2020 worden verwacht in 2021.

Kantoorinrichting en -benodigdheden 
Onder deze post worden de uitgaven voor 
kantoorinrichting en kantoorbenodigdheden 
verantwoord. De uitgaven (k€ 14) lagen fors lager 
dan begroot (k€ 50). Hier zien we de effecten van de 
coronamaatregel “thuiswerken” het beste terug. Ten 
opzichte van 2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met 
ruim 67% gedaald (in totaal met k€ 29).

Communicatiemateriaal 
Onder deze post worden de uitgaven voor 
organisatiedrukwerk, PR en marketing, fotowerk 
en –materiaal alsmede overige voorlichtingsuitgaven 
verantwoord. De uitgaven (k€ 39) lagen iets lager 
dan begroot (k€ 50). Ten opzichte van 2019 zijn de 
gerealiseerde uitgaven met 77% toegenomen (in totaal 
met k€ 17 gestegen) vanwege het drukken van de staat 
van de nucleaire veiligheid.

Overige materiële uitgaven 
Dit betreft materiële uitgaven van de ANVS waarvoor 

geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die 
bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het 
primaire proces, waaronder de complete dienstverlening 
van de shared service organisatie van IenW.

De ANVS startte 2020 met een budget voor overige 
materiële uitgaven van k€ 1.675. In 2020 is in totaal per 
saldo voor k€ -1.452 aan financiële middelen herschikt. 

De volgende begrotingsmutaties zijn in 2020 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
prijsbijstelling 2020 (k€ 31);

• Budgetoverheveling aan de shared 
serviceorganisatie van IenW inzake de 
dienstverleningsovereenkomst (k€ -1.423);

• Budgetoverheveling naar het ministerie van 
IenW inzake budget overige materiele uitgaven 
die samenhangen met de overdracht van de 
beleidsfunctie naar het beleidsdepartement (k€ -60)

Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 69. Dit 
overschot wordt verklaard doordat de ANVS gedurende 
het jaar vanuit voorzichtigheidsbeginsel in de begroting 
rekening had gehouden met het voortijdig opheffen van 
de COVID-19 beperkingen. Ten opzichte van 2019 zijn 
de gerealiseerde uitgaven met bijna 51% afgenomen (in 
totaal k€ 71 daling) door de COVID-19 beperkingen.
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De volgende begrotingsmutaties zijn in 2020 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde 
prijsbijstelling 2020 (k€ 31);

• Budgetoverheveling aan de shared 
serviceorganisatie van IenW inzake de 
dienstverleningsovereenkomst (k€ -1.423);

• Budgetoverheveling naar DGMI inzake bduget 
overige materiele uitgaven die samenhangen met 
de overdracht van de beleidsfunctie (k€ -60)

• Het jaar 2020 is afgesloten met overschot van k€ 
69. Dit overschot wordt verklaard doordat de ANVS 
vanuit voorzichtigheidsbeginsel in de begroting 
rekening had gehouden met het voortijdig opheffen 
van de COVID-19 beperkingen. Ten opzichte van 
2019 zijn de gerealiseerde uitgaven met bijna 
51% afgenomen (in totaal k€ 71 daling) door de 
COVID-19 beperkingen.

De ontvangsten van de ANVS-organisatie

De hoogte van de vergoedingen van nucleaire 
installaties, vervoerders van splijtstoffen, registratie 
van stralingsdeskundigen en de erkenning van 
stralingsopleidingen alsmede dosimetrische diensten is 
vastgelegd in het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet.

Het te ontvangen bedrag per vergoedingscategorie kan 
per jaar fluctueren. Dit komt doordat in het ene jaar meer 
of minder vergoedingsplichtige vergunningaanvragen 
c.q. registraties of erkenningen zijn dan in het andere 
jaar.

De ontvangsten worden jaarlijks op € 2 miljoen begroot. 
De begroting is vastgesteld op totaal niveau en niet 
onderverdeeld naar de verschillende ontvangstposten.

Tabel Ontvangsten ANVS-organisatie

Ontvangsten ANVS-
organisatie 2020  
(in duizenden euro’s)

Begroot  
2020

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018

Nucleaire installaties 1.864 2.083 1.460

Vervoer van splijtstoffen 23 26 42

Registratie stralingsdeskundigen 96 73 29

Erkenning stralingsopleiding 0 2 16

Erkenning dosimetrische 

diensten
0 0 10

Overige ontvangsten 1 4 25

Totaal ontvangsten 2.000 1.984 2.188 1.582
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Deze bijlage bevat de financiële verantwoording van 
het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS en heeft 
betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2020. Het zbo ANVS voert een kas- en 
verplichtingenadministratie in de administratie van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS
De tabel hiernaast geeft de stand van begrote uitgaven 
2020, de gerealiseerde uitgaven per 31 december 2020, 
31 december 2019 en 31 december 2018.

Tabel Totale uitgaven en ontvangsten zbo ANVS

Totale uitgaven en  
ontvangsten van het  
zbo ANVS (in euro)

Begroot 
2020

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018

Salarissen 370.000 369.750 273.639 263.691

Reis- en verblijfsuitgaven  

buitenland
 5.000 920  5.866  4.150

Reis- en verblijfsuitgaven  

binnenland
 5.000 2.848  5.293  6.393

Diverse vergoedingen - - -

Opleidingen 10.000 7.865 - -

Totaal personeel 390.000 381.383 284.798 274.234

Contributies en lidmaatschappen - - - -

Representatie uitgaven 8.000 7.763 6.821 6.600

Totaal materieel 8.000 7.763 6.821 6.600

Totaal uitgaven 398.000 389.146 291.619 280.834

Totaal ontvangsten - - - -

De stijging van de salarissen en representatie uitgaven 
van de bestuurders ten opzichte van 2019 zijn conform 
cao Rijk. Daarnaast is er sprake van tweeënhalve maand 
extra salarisuitgaven in verband met de overdracht van 
het voorzitterschap van het bestuur.

De realisatie van de reis- en verblijfkosten buitenland 
zijn fors lager dan begroot als gevolg van de COVID-19 
lockdown. De reis- en verblijfskosten binnenland zijn ook 
lager dan begroot vanwege de COVID-19 maatregelen.
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Beloning bestuurders
De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat 
de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke 
sector op naamniveau vermeld moeten worden in het 
financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens 
voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling 
geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of 
hadden. Daarnaast moet van niet-topfunctionarissen 
de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd 
worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum 
te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vallen echter buiten de reikwijdte  
van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht 
betrekking op onderstaande functionarissen. De 
bezoldigingsgegevens van de leden van de Top 
Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum 
bedraagt in 2020 € 201.000.
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A.M.P van Bolhuis, bestuursvoorzitter

2020 2019 2018

Datum aanvang  

dienst verband  

(indien van toepassing)

15-4-2020 - -

Omvang dienst verband 

in fte 
1 - -

Op externe inhuur-basis 

(nee; ≤ 12 kalender-mnd; 

> 12 kalender-mnd)

Nee - -

Beloning plus onkosten-

vergoedingen (belast)
86.301 - -

Voorzieningen ten 

behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn

14.738  -  -

Totale bezoldiging 101.039 - -

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
142.375 - -

Motivering (indien  

overschrijding)

NVT (geen 

overschrij-

ding)

- -

J.H. van den Heuvel, aftredend bestuursvoorzitter

2020 2019 2018

Datum aanvang  

dienst verband  

(indien van toepassing)

- - -

Datum einde  

dienstverband
1-7-2020 - -

Omvang dienst verband 

in fte 
1 1 1

Op externe inhuur-basis 

(nee; ≤ 12 kalender-mnd; 

> 12 kalender-mnd)

Nee Nee Nee

Beloning plus onkosten-

vergoedingen (belast)
94.131 147.629 141.224

Voorzieningen ten 

behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn

10.615  20.346  18.570

Totale bezoldiging 104.746 167.975 159.794

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
101.500 194.000 189.000

Motivering (indien  

overschrijding) Ja*

NVT (geen 

overschrij-

ding)

NVT (geen 

overschrij-

ding)

* Wegens beëindiging dienstverband ivm pensionering, afkoop restant 

verlof. Hetgeen leidde tot een geringe overschrijding.

Tabel Beloning bestuurders

M.P.H. Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter

2020 2019 2018

Datum aanvang  

dienst verband  

(indien van toepassing)

- -

Omvang dienst verband 

in fte 
1 1 1

Op externe inhuur-basis 

(nee; ≤ 12 kalender-mnd; 

> 12 kalender-mnd)

Nee Nee Nee

Beloning plus onkosten-

vergoedingen (belast)
143.226 132.831 129.068

Voorzieningen ten 

behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn

20.739  19.972  18.315

Totale bezoldiging 163.965 152.803 147.383

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum
201.000 194.000 189.000

Motivering (indien  

overschrijding)

NVT (geen 

overschrij-

ding)

NVT (geen 

overschrij-

ding)

NVT (geen 

overschrij-

ding)
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Naast de op de vorige pagina vermelde functionarissen 
zijn er geen andere functionarissen die in 2020 een 
bezoldiging volgens het toepasselijke WNT-maximum 
hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft 
plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 
in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond 
van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 
2020 geen leidinggevende topfunctionarissen die op 
grond van de WNT in verband met de cumulatie van 
dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.
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In 2016 werd de huidige set indicatoren samen 
met IenW ontwikkeld . Deze indicatoren geven 
een beeld van de geleverde prestaties. Hieronder 
volgt het overzicht over het jaar 2020.  

Transparantie

Tabel indicatoren ‘Transparantie’

Indicatoren Resultaat 2020

Openbaarmaking van internationale missies, de aanbeve-

lingen daaruit en de verbeteringen.

In 2020 hebben geen missies plaatsgevonden in verband 

met COVID.

In 2020 is de update/laatste versie van Nationaal Actieplan 

Stresstest gepubliceerd. Zie ook de website ANVS.

Openbaarmaking van internationale peer-reviews, de aan-

bevelingen daaruit en de verbeteringen.

Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk 

Internationale samenwerking. 

Publicatie van strategieën, richtlijnen en handreikingen van 

de ANVS; het werken volgens deze documenten en perio-

dieke evaluatie

In 2020 heeft de ANVS de handreiking niveau 3 PSAR gepu-

bliceerd. Zie het hoofdstuk Wet- en regelgeving, publicaties 

en handreikingen. 
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Tabel kengetallen ‘Transparantie’

Kengetallen

1. De formatie van de ANVS (fte). • Formatie: 136 fte incl. 2 bestuursleden

• Ambtelijke bezetting: 122,4 fte incl. 2 bestuursleden

• Aantal medewerkers: 127 incl. 2 bestuursleden

2.  Aantallen verleende vergunningen en –verlengingen gespecificeerd naar verschillende  

c ategorieën.

Het aantal verleende vergunningen per branche staat beschreven in het hoofdstuk Vergunningen, 

meldingen, erkenningen en registraties.

3.  Aantallen handhavingsactiviteiten (inclusief inspecties) en de belangrijkste resultaten 

daarvan gespecificeerd naar transporten en delen van de nucleaire sector.

De aantallen handhavingsactiviteiten en de belangrijkste resultaten hiervan staan beschreven in 

het hoofdstuk Toezicht en handhaving.

4. Het aantal en de uitkomsten van behandelde bezwaar- en beroepzaken. • Bezwaarzaken: 12

• Beroepzaken: 2

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep en Wob-verzoeken. 

5. Het percentage afgehandelde bezwaren binnen de geldende wettelijke termijn. 50 % van de bezwaren1 is binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen afgehandeld. Drie 

bezwaren zijn buiten de termijn afgehandeld. Bij die bezwaren betrof het een niet tijdige indiening 

van het bezwaarschrift die uiteindelijk leidde tot niet-ontvankelijkheid. Na het ontvangst van het 

bezwaar heeft nader overleg met de indieners van het bezwaar plaatsgevonden over de inhoud van 

de aangekaarte problematiek.

6.  De behandelde klachten als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet  

bestuursrecht.

De ANVS heeft in 2020 1 klacht ontvangen.

7. De bij de Nationale Ombudsman ingediende klachten Er is in 2020 één klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend.

8. Uitkomsten van uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken In 2020 zijn geen klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

9.  Het aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en 

 Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) alsmede de resultaten daarvan

5 Wob-verzoeken, 1 WHO-verzoek.

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep en Wob-verzoeken.

10. Het ziekteverzuim bij de ANVS. 3,8 %

11. De financiële realisatie afgezet tegen de begrotingsposten (w.o. externe inhuur) Bijlage 1 geeft een overzicht van de financiële realisatie van de ANVS

12. De personeelskosten per fte € 99.690

13. Uitkomsten Medewerkers Belevingsonderzoek In 2020 geen Medewerkers Belevingsonderzoek uitgevoerd

1 Van de twaalf nieuwe bezwaarzaken zijn vijf ingediende bezwaarschriften ingetrokken. Voorts heeft de ANVS naar aanleiding van een beroepzaak (betrof een Wob-besluit) een nieuwe 

beslissing op bezwaar moeten nemen. Op al deze zaken waren geen wettelijke termijnvereisten van toepassing. Van de bezwaarzaken (6) waar wel een wettelijke behandeltermijn voor stond, 

is 50% binnen de vereiste wettelijke termijn afgehandeld.
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Cultuur voor veiligheid

Tabel indicatoren ‘Cultuur voor veiligheid’

Indicatoren ‘Cultuur voor veiligheid’ Resultaat 2020

Periodieke meting van de indicatoren voor een veilige cultuur. Om het jaar worden de medewerkers bij de ANVS via een Medewerkersbelevingsonderzoek 

bevraagd naar hun beleving, onder andere naar de cultuur voor veiligheid. In 2021 zal dit 

onderzoek weer worden uitgevoerd.

Implementatie van de 5 safety culture principles binnen de ANVS. De vijf safety culture principles van de OECD/NEA zijn door de ANVS gebruikt als basis voor het 

opstellen van haar eigen leidende principes. Deze leidende principes zijn de kaders voor haar 

cultuur voor veiligheid. Het voornemen was om in 2020 dialoogsessies te organiseren, organisa-

tiebreed, over de in het organisatiebesluit vastgelegde safety culture principles en zodoende een 

breed gedragen beeld te krijgen van verbetermogelijkheden. Deze dialoogsessies hebben niet 

plaatsgevonden omdat een open dialoog over deze safety culture principles lastig online is te orga-

niseren. Verwacht wordt dat deze sessies in de loopt 2021 georganiseerd kunnen worden.
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Bijlage C Indicatoren ANVS

Deskundigheid

Tabel indicatoren ‘Deskundigheid’

Indicatoren ‘Deskundigheid’ Resultaat 2020

1. Bezetting bedrijfskritische functies. De bedrijfskritische functie en de bezetting daarvan zullen onderdeel gaan uitmaken van het stra-

tegisch personeelsplan, die in 2021 zal worden voltooid.

2. Uitvoering geven aan en jaarlijks evalueren van het opleidingsplan. In 2020 is vanwege COVID-19 maatregelen voor het overgrote deel niet mogelijk geweest dat 

medewerkers hun opleidingen konden volgen op basis van individuele afspraken met het manage-

ment.

3.  Bezetting van de piketrollen in de ANVS ongevalsorganisatie met opgeleide, getrainde en 

geoefende medewerkers.

Het trainingsprogramma van de ANVS-crisisorganisatie in 2020 in iets aangepaste vorm wel 

vrijwel volledig uitgevoerd. Alle medewerkers van de ANVS-crisisorganisatie hebben daardoor de 

benodigde opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen volgen.

Tabel indicatoren ‘Deskundigheid’

Kengetallen ‘Deskundigheid’ Resultaat 2020

1. Aantal deelnames door ANVS-medewerkers aan internationale missies en ‘peer-reviews’. In 2020 zijn geen missies en peer-reviews gehouden in verband met COVID-19. 

2. Stralingsdeskundigheid binnen de ANVS:

• Aantal geregistreerde Algemeen Coördinerende Deskundigen stralingsbescherming (ACD); 

voorheen stralingsdeskundigen niveau 2

• Aantal geregistreerde Coördinerende Deskundigen Stralingsbescherming (CD); voorheen 

Stralingsdeskundigen niveau 3. 

De ANVS beschikt over 13 geregistreerde Algemeen Coördinerend en 13 Coördinerend 

Deskundigen.

Opleidingsbudget als % van de totale loonsom 1,7%
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Bijlage D
Jaarverslag Raad 
van Advies 2020

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. De Raad bestond van 1 januari 2020 
tot 15 november 2020 uit 5 personen (zie onderaan 
‘Samenstelling Raad van Advies ANVS). Met ingang van 
9 maart is prof. mr. dr. F. de Vries benoemd tot voorzitter 
van de Raad van Advies. Daarvoor was zij al interim-
voorzitter. Per 16 november 2020 is de heer Bonjer 
toegetreden tot de Raad van Advies. 

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 2020 vier reguliere vergaderingen 
gehouden (maart, mei, september en november). 
De vergaderingen zijn bijgewoond door één of 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 2020 de thema’s 
cybersecurity, risicogericht werken, transparantie en 
toezicht ten tijde van corona behandeld. Op 8 mei 
heeft de Raad het advies ‘cybersecurity’ vastgesteld, 
waarin de Raad zich heeft gebogen over toezicht in het 
cyberdomein. Daarnaast is het thema transparantie 
meerdere malen uitgebreid besproken in de reguliere 
overleggen met aandacht voor hoe de ANVS invulling 
geeft aan dat thema en bijbehorende dilemma’s met het 
oog op toekomstige ambities en prioriteiten. Verder is 

ook van gedachten gewisseld over de impact van corona 
op de werkzaamheden van de ANVS. 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden over hoe de 
Raad haar rol het beste kan vervullen. Eén van de 
conclusies daarbij was dat vooral strategische thema’s 
– geagendeerd door zowel de Raad als de ANVS – aan 
bod moeten komen zoals bijvoorbeeld het bewaken van 
de kwaliteit van toezicht. Zowel de ANVS als de Raad 
hebben een lijst van potentieel te behandelen thema’s 
gemaakt. Op basis van deze lijst en de actualiteit zal de 
agenda voor 2021 worden bepaald.

De Raad ervaart in de gesprekken met het bestuur en 
binnen de organisatie openheid en ontvankelijkheid 
voor de inbreng van de Raad. De Raad evalueert in 
2021 in samenwerking met het bestuur haar werking 
en toegevoegde waarde en zal daartoe input vanuit 
de organisatie vragen. Daarbij zal zij de vraag centraal 
stellen of de Raad gezien haar samenstelling en 
werkwijze de ANVS in deze fase van ontwikkeling in 
voldoende mate stimuleert en ondersteunt.
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Bijlage D Jaarverslag Raad van Advies 2020

Leden Raad van Advies ANVS

Prof. 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
• General Manager Middle East Branch International 

Safety Research mc. (ISR)
• 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

Dr. Hildegarde Vandenhove (België)
Expertise: Stralingsbescherming

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 de Article 31 Experts’ Group 
• Voorzitter van de European Radioecology Alliance

J.F. Bonjer
Expertise: Communicatie en externe betrekkingen

Recente werkervaring:
• Dijkgraaf,Waterschap Hollandse Delta
• Voorzitter Raad van Toezicht van het Hout- en 

Meubileringscollege
• Hoofdredacteur Het Financieel Dagblad
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Bijlage D Indicatoren ANVS

Vergoeding leden

Het betreft vaste maandelijkse vergoeding van de 
voorzitter en de leden over geheel 2020. Praktisch 
het geheel 2020 was er sprake van een vacante 
bestuursfunctie. De vacante bestuursfunctie is met 
ingang van 15 november 2020 vervuld. Dit verklaart het 
verschil tussen de realisatie tov de begrote vergoeding 
voor 2020.

De uitbetaling van de vergoeding (€ 580) van het 
nieuwe bestuurslid heeft begin 2021 plaatsgevonden. 
Alle vergoedingen van de overige bestuursleden die 
betrekking hebben op 2020, zijn in 2020 uitbetaald.

Reiskosten

Het betreft de door de voorzitter en leden van de 
Raad van Advies gemaakte reiskosten op basis van het 
Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland. 
Alle uitgaven die verband houden met reizen die 
betrekking hadden op 2020 zijn ook in 2020 uitbetaald. 
Daarnaast heeft nog een nabetaling (€ 112) van 
reiskosten uit 2019 plaatsgevonden.

Vanwege de COVID-19 maatregelen werd er vanaf maart 
2020 online vergaderd. Daardoor viel de realisatie van 
reiskosten in 2020 veel lager uit dan begroot. 

Ondersteuning

Het betreft uitgaven die samenhangen met de 
ondersteuning van de Raad van Advies in hun advisering. 
In 2020 zijn op dit gebied geen uitgaven gedaan.

Financiële verantwoording 2020

Tabel indicatoren ‘Deskundigheid’

Begroot 
2020

Realisatie 
2020

Nog te 
betalen

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018*

Vergoeding leden € 31.000 € 25.347 € 580 € 30.681 € 18.093

Reiskosten € 400 € 127 - € 1.516 € 372

Ondersteuning € 15.000 - - € 8.107 -

*De Raad van Advies is met ingang van april 2018 ingesteld.
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Dit rapport is een uitgave van

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS

Maart 2021

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

www.anvs.nl
 @AutoriteitANVS
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