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Het jaar 2022 is voor velen getekend door de oorlog in Oekraïne. Mensen 
die dierbaren verloren of hun thuisland moesten verlaten: op zoek naar 
veiligheid in onder meer Nederland. Of denk aan de medewerkers van de 
Oekraïense kerncentrales, zoals Zaporizja die in de meest uitzonderlijke 
omstandigheden hun werk moeten doen en ondanks alles steeds de 
nucleaire veiligheid wisten te bewaken. Net als de IAEA-experts die 
afreisden naar het oorlogsgebied om de lokale situatie zelf te kunnen 
controleren. Wat al deze mensen hebben gedaan, hun levens wagend  
voor het publieke belang, verdient onze steun en respect. 

Direct na de inval kwamen ook op internationaal niveau experts in de 
nucleaire sector bijeen. Zo hebben we vanuit de ANVS intensief contact 
gehad met onze collega-regulators om de situatie te monitoren. In ons 
eigen land leefden er veel vragen van mensen, zoals: wat betekent een 
incident met een kerncentrale in Oekraïne voor Nederland? Ook al zijn 
zorgen nooit volledig weg te nemen; wel kunnen wij met onze kennis 
en expertise mensen van informatie voorzien. Dat hebben we onder 
andere gedaan in nauwe samenwerking met het RIVM en de ministeries 
van IenW en VWS. Samen met deze organisaties organiseerden we ook 
een technische briefing voor journalisten, zodat we alle vragen zo goed 
mogelijk konden beantwoorden. 

In ons eigen land was er in 2022 een toenemende aandacht voor kern-
energie, nucleaire technieken en stralingstoepassingen. Mede ingegeven door 
de ambities van kabinet op het gebied van nieuwe kerncentrales en, mits  
dat veilig kan, het langer open willen houden van kerncentrale Borssele.  

Of neem de continue ontwikkelingen in cyberdreiging of de snelle innovaties 
in de nucleaire geneeskunde: al deze ontwikkelingen hebben impact op 
de ANVS en betekenen dat onze kennis en expertise meer dan ‘boven peil’ 
moet zijn. 

Vanwege al deze ontwikkelingen hebben we het afgelopen jaar dan ook 
flink geïnvesteerd in onze organisatie. Onder meer door te zorgen dat 
we voldoende experts in dienst hebben én behouden. In 2022 kwamen 
er ruim 40 nieuwe ANVS’ers in dienst, met elk hun eigen specialisme. We 
zijn er trots op dat zoveel mensen voor ons hebben gekozen, juist in zo’n 
krappe arbeidsmarkt. 

Daarnaast hebben we de ANVS Academy opgericht voor de deskundigheids-
bevordering van onze eigen medewerkers, zijn we met een organisatie-
ontwikkelingstraject gestart (‘Samen wendbaar’) en hebben we de voor-
bereidingen getroffen voor een aanpassing van de managementstructuur. 

Ondertussen ging het geplande werk gewoon door. De Stichting Voor-
bereiding PALLAS heeft in 2022 een vergunningaanvraag ingediend bij de 
ANVS voor een nieuwe kernreactor voor onderzoek en de productie van 
medische isotopen. We zorgden dat mensen inspraak konden geven op 
onze ontwerpvergunning, via onder meer een speciaal georganiseerde 
informatie- en inspraakavond. Ruim 70 mensen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om hun reactie te geven op de voorlopige vergunning. De 
definitieve vergunning voor de oprichting van PALLAS hebben we begin 
2023 afgegeven. 

Terugblik op 2022
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mensen die ermee te maken krijgen, zoals bij ziekenhuisbehandelingen. 
Dit leverde diverse aanbevelingen op, die ondernemers en professionals in 
verschillende sectoren, zoals industrie, ziekenhuizen en ook wij als toezicht-
houders kunnen benutten om de veiligheid van stralingstoepassingen te 
blijven borgen. 

Wij werken nauw samen met Rijksinspecties: in het toezicht en ook in de 
Inspectieraad. Het belang van onafhankelijk toezicht stond het afgelopen 
jaar midden in de aandacht onder meer naar aanleiding van de toeslagen-
affaire en de schade door gaswinning in Groningen, en zou zijn weerslag 
moeten vinden in de nieuwe Wet op de Rijksinspecties. 
Die wet verandert niets voor de ANVS. Voor ons is de onafhankelijkheid in 
de Kernenergiewet al goed geregeld. Ook in de praktijk werken wij onaf-
hankelijk, zonder onze ogen te sluiten voor de context en belangen, maar 
altijd met de veiligheid voor mens en milieu, voor nu en later, voorop. 

Tot slot willen we stilstaan bij onze medewerkers. Want ook in 2022 is er 
weer een flink beroep gedaan op hun flexibiliteit, onder andere vanwege 
de oorlog in Oekraïne, onze reorganisatie en het inwerken van veel nieuwe 
collega’s. Altijd blijven onze medewerkers hun werk op een hoog niveau 
doen, onze wettelijke taken uitvoeren en zij borgen daarmee op ons terrein 
de veiligheid in Nederland. Daar willen we alle ANVS’ers voor bedanken. 

Het bestuur van de ANVS, 

Annemiek van Bolhuis 
Bestuursvoorzitter 

Marco Brugmans 
Plv. Bestuursvoorzitter

Ook hebben we onze strategische koers voor de komende jaren vastgelegd 
in een nieuw Koersdocument. Samen met verschillende Rijksinspecties, 
zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Militaire 
Gezondheidszorg, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht 
op de Mijnen, hebben we het initiatief genomen om de staat van de 
stralingsbescherming in kaart te brengen en te publiceren. 

Het is de eerste keer dat dit op deze manier in Nederland is gedaan en dit 
vonden we belangrijk om een integraal beeld te krijgen van stralings-
toepassingen in ons land. Voor de mensen die ermee werken en voor de 
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Ontwikkelingen die invloed hebben 
gehad op ons werk in 2022

Nieuwe nucleaire 
initiatieven

Nucleaire ambities 
kabinet

De coronapandemie De oorlog in Oekraïne
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1.1.1 Nucleaire ambities kabinet

Het kabinet heeft nucleaire ambities waarbij een grote rol is weggelegd 
voor de ANVS. Het kabinet presenteerde deze ambities eind 2021 in het 
coalitieakkoord: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.  
Het kabinet wil:
1. Twee nieuwe kerncentrales bouwen (voorkeurslocatie Borssele).
2. Een bedrijfsduurverlenging van de bestaande kernreactor Borssele  

na 2033, mits dat veilig kan.

Voor beide trajecten is een grote rol weggelegd voor de ANVS. Als 
vergunning verlener en toezichthouder moeten we voldoende capaciteit en 
deskundigheid beschikbaar hebben om een aanvraag voor een vergunning 
inhoudelijk te beoordelen en tijdens de bouw toe te zien op de juiste 
uitvoering hiervan. De ervaringen die de ANVS de afgelopen jaren heeft 
opgedaan in het vooroverleg en de vergunningprocedures van PALLAS en 
SHINE zijn hiervoor zeer waardevol. 

De implicaties van het coalitieakkoord voor de ANVS voor de komende 
jaren zijn in 2022 in kaart gebracht in overleg met de Ministeries van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
De ANVS heeft in deze overleggen onder andere de randvoorwaarden  
(op inhoud en op proces) voor toekomstige vergunningtrajecten geschetst. 
Deze informatie hebben de ministeries gebruikt voor het opstellen van 
hun planningen, voor de beleidsbrieven van december 2022 van IenW en 
EZK ten aanzien van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij de 

inzet van kernenergie, en voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), die 
uitgevoerd gaat worden ten behoeve van de benodigde wetswijziging om 
Kerncentrale Borssele langer open te kunnen houden.

Voor meer informatie over deze onderwerpen:

• § 1.1.5 voor meer informatie over internationale werkbezoeken aan 
buitenlandse autoriteiten voor het opdoen van kennis over de boven-
genoemde implicaties

• Factsheet - Een nieuwe kerncentrale, hoe gaat dat in zijn werk? | 
Factsheet | Autoriteit NVS  
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2021/06/29/
factsheet-nieuwe-kerncentrale

• Kerncentrale Borssele langer in bedrijf? | Autoriteit NVS 
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/
mogelijke-verlenging-bedrijfsvoering-kerncentrale-borssele

1.1 Ontwikkelingen in 2022
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PALLAS is een nieuwe onderzoeksreactor die volgens de plannen van de 
initiatiefnemers (Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor) de Hoge Flux 
Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen en ingezet wordt voor onderzoek 
en voor de productie van isotopen voor medische toepassing.

Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die gebruikt worden voor 
medisch onderzoek, denk daarbij aan het opsporen van kanker en hart-  
en vaatziekten. Medische isotopen worden ook gebruikt voor kanker-
behandelingen, zoals prostaatkanker.

Een andere ontwikkeling waar de ANVS zich op voorbereidt, is de 
regulering van kleine modulaire reactoren; ‘small modular reactors’ 
(SMR’s). Internationaal zit deze ontwikkeling in een stroomversnelling en 
ook in Nederland hebben private partijen zoals Thorizon en ULC-Energy  
in 2022 hun initiatieven aangekondigd. 

De technologie van de verschillende ontwikkelingen varieert: van zeer klein 
(enkele tientallen megawatt aan energie) tot bijna zoveel vermogen als 
de kerncentrale Borssele en van innovatieve technologie zoals door gas, 
gesmolten zout of natrium gekoeld tot meer conventionele reactortechno-
logie op basis van druk-, of kokend water.  

1.1.2 Voorbereidingen op overige nieuwe 
nucleaire initiatieven

In 2022 was er veel aandacht voor nieuwe nucleaire ontwikkelingen. Zo 
heeft de ANVS, na een intensieve voorbereiding, de vergunningaanvraag 
voor de PALLAS-reactor in Petten in behandeling is genomen. Hiervoor 
heeft de ANVS in oktober 2022 een ontwerpbeschikking afgegeven. 

De ANVS heeft in 2022 de vergunning-
aanvraag voor de PALLAS-reactor in 
behandeling genomen.
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1.1.3 Oorlog in Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne heeft in 2022, het hele jaar door aandacht en inzet 
van de ANVS gevraagd. De ANVS is het contactpunt voor het Internationaal 
Atoomenergie Agentschap (IAEA) zowel voor ongevallen in Nederland en in 
het buitenland. Ook kreeg de ANVS veel vragen van burgers en overheden. 

Direct na het binnenvallen van de Russische strijdkrachten op 24 februari 
2022 is de ANVS de situatie in Oekraïne intensief gaan volgen.  
Onder andere door het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn).  
Het CETsn is een team experts dat bij dreigende radiologische noodsituatie 
een advies geeft over te nemen maatregelen. Het CETsn waar experts 
van de ANVS, kennispartners en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) onderdeel vanuit maken werkt nauw samen met het 
Departementaal Crisiscentrum van IenW (DCC-IenW). In opdracht van 
de ANVS heeft het RIVM verschillende ongevalsscenario’s doorgerekend 
om een beeld te krijgen van mogelijke radiologische gevolgen. Het RIVM 
kon duiden dat een incident in Oekraïne niet leidt tot stralingsniveaus 
in Nederland waarbij directe maatregelen nodig zijn. Zoals evacueren, 
schuilen of het slikken van jodiumtabletten. 

In de vroege ochtend van 4 maart 2022 is het CETsn bijeengekomen 
vanwege beschietingen van de kerncentrale bij Zaporizja, de grootste kern-
centrale van Europa. De kerncentrale werd bezet door Russische troepen 
en in enkele bijgebouwen brak brand uit. Er was geen sprake van gevolgen 
voor de nucleaire veiligheid in Oekraïne. De ANVS en het RIVM hebben 
hierover veel vragen van onder meer burgers en media beantwoord, want 
de beschietingen bij de centrale zorgde voor vragen zoals: wat betekent 
het voor Nederland als een incident zich voordoet in Oekraïne?

In voorbereiding op deze ontwikkelingen heeft de ANVS de samenwerking 
versterkt met autoriteiten uit andere landen zoals de Verenigde Staten 
en Canada en is de ANVS ook nauw betrokken bij trajecten voor deze 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld International Atomic Energy Agency (IAEA)- 
en Europese Unie (EU-verband). Onder andere is namens de European 
Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) een bestuurslid van de ANVS 
afgevaardigd in de stuurgroep van het EU SMR pre-partnership.
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Journalisten hadden ook vragen van meer technische aard, zoals over de 
werking van een kerncentrale of hoe het concept van gelaagde veiligheid 
werkt. Samen met de ministeries van IenW, VWS en het RIVM heeft de 
ANVS een speciale bijeenkomst voor journalisten georganiseerd om alle 
vragen te beantwoorden.

Sancties
De EU heeft een reeks sancties tegen Rusland opgelegd. In Nederland 
worden de sancties via de betrokken ministeries uitgevoerd onder coördi-
natie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). De ANVS is het 
bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor het vervoeren 
van radioactief materiaal (inclusief nucleair materiaal). De splijtstof wordt 
gebruikt voor de productie van brandstof voor kernreactoren. De ANVS 
verleent de benodigde vervoersvergunningen zolang het sanctiebeleid dit 
toelaat en het transport, net als alle andere transporten met splijtstoffen, 
voldoet aan de voorschriften om de veiligheid en beveiliging te borgen.  
In 2022 viel het vervoer van splijtstoffen en andere radioactieve stoffen 
van en naar Rusland niet onder de sancties. Wel zijn er sancties vastgesteld 
door de EU zoals een exportverbod op goederen voor tweeërlei gebruik 
(zogenaamde “dual-use goederen), een verbod op het vervoeren van 
goederen door Russische wegtransportondernemingen en een verbod op 
het aanmeren van schepen die varen onder de Russische vlag in de havens 
van de Europese Unie. Deze sancties houden niet in dat er geen radioactief 
materiaal geëxporteerd kan worden naar Rusland of geïmporteerd kan 
worden vanuit Rusland. Dit betekent dat de ANVS geen juridische gronden 
heeft om vergunningen van transporten nucleair materiaal van en naar 
Rusland te verbieden. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft de ANVS 
twee vergunningen verleend voor het doorvoeren van nucleair materiaal 
vanuit Rusland naar Duitsland via de Rotterdamse haven.

De ANVS is de situatie rond de kerncentrale blijven volgen. Uit de inzet van 
het CETsn in de vroege ochtend van 4 maart zijn lessen getrokken om een 
dergelijke langdurige dreigingssituatie in het buitenland in de toekomst 
nog beter en efficiënter te kunnen opvolgen.

Ook in internationaal verband is veel aandacht voor Oekraïne geweest. 
De ANVS heeft onder andere deelgenomen aan besprekingen van Heads 
of Radiation Protection Authorities (HERCA), Western European Nuclear 
Regulators’ Association (WENRA) en European Nuclear Safety Regulators 
Group (ENSREG). Ook heeft de ANVS actief bijgedragen aan een technische 
werkgroep van WENRA waarin de analyses van verschillende autoriteiten 
bijeen werden gebracht om een gezamenlijk risicobeeld te verkrijgen.

De ANVS kreeg ook vragen van burgers, overheden en media. Daarbij ging 
het specifiek om de situaties rond de kerncentrales in Oekraïne. Vrij snel 
na de inval in het land, waren er beschietingen bij onder meer Zaporizja. 
Om mensen te voorzien van goede en duidelijke informatie, heeft de ANVS 
samen met andere organisaties, zoals het RIVM, de ministeries van IenW 
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gezorgd voor informatie-
voorziening via rijksoverheid.nl, de eigen websites en door het geven van 
interviews voor tv, kranten, websites en radio.

De ANVS kreeg ook vragen van burgers, 
overheden en media. Daarbij ging 
het specifiek om de situaties rond de 
kerncentrales in Oekraïne.
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aandachtpunten om het systeem van stralingsbescherming veilig en 
toekomst bestendig te houden. Daarvoor doen we in de Staat een aantal 
aanbevelingen met betrekking tot het versterken van de risicogerichte aanpak, 
het verstevigen van de kennisbasis en deskundigheid bij ondernemers en het 
stimuleren van de samenwerking tussen de toezichthouders. Een deel van 
deze aanbevelingen doen we ook aan onszelf. Deze aanbevelingen neemt  
de ANVS ook mee als belangrijke input voor haar jaarplannen.

1.1.6 Organisatieontwikkelingen

De ANVS is in 2022 gestart met een traject om de organisatie verder te 
ontwikkelen. Zo is gewerkt aan de voorbereiding van een aanpassing in de 
organisatiestructuur, om de verwachte groei in aantal medewerkers goed 
op te kunnen vangen en om managementlijnen te vereenvoudigen en beter 
te laten aansluiten bij de omgeving. Dit doet de ANVS enerzijds om goed 
voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen, zoals de nucleaire ambities 
van het kabinet en vanwege toenemende onvoorspelbare (inter)nationale 
ontwikkelingen die een grote impact hebben op het werk van de ANVS.  
Ook de feedback van medewerkers was hierbij van belang, onder meer 
op basis van het medewerkersbelevingsonderzoek, een evaluatie van de 
reorganisatie in 2020 en bleek uit gesprekken met de ondernemingsraad. 

In 2022 is een houtskoolschets gemaakt voor een aangepaste organisatie-
structuur die de goede zaken uit ANVS 2.0. bekrachtigt en met name de 
managementstructuur vereenvoudigt. In 2022 hebben alle voorbereidingen 
voor deze beperkte reorganisatie plaatsgevonden, is er veelvuldig 
gesproken met betrokkenen en de ondernemingsraad (OR) en is ook het 
voorlopig organisatiebesluit (vob) geschreven en door de OR van een 
positief advies voorzien.

1.1.4 Koersdocument 2022-2025

In 2022 heeft de ANVS het Koersdocument voor 2022-2025 gepresenteerd. 
Het is het tweede Koersdocument in het nog jonge bestaan van de ANVS. 
Met dit Koersdocument herbevestigt de ANVS de uitgangspunten voor  
het werk en zet de ANVS de strategische lijn uit voor de komende jaren.  
In het Koersdocument worden de ontwikkelingen geschetst die belangrijk 
zijn voor de nabije toekomst en de prioriteiten voor de periode 2022-2025 
benoemd. Het gaat de ANVS onder andere helpen om in te spelen op de 
ontwikkelingen en dat goed te combineren met het blijven waarmaken  
van onze wettelijke taken.

1.1.5 De Staat van de Stralingsbescherming

De ANVS heeft in 2022 een tweede editie uit de serie ‘De Staat van 
de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming’ uitgebracht. Deze 
stond in het teken van stralingsbescherming. Op initiatief en onder 
coördinatie van de ANVS hebben meerdere overheidstoezichthouders 
samen voor de eerste keer kritisch gekeken naar het hele systeem van de 
stralingsbescherming in Nederland. Het gaat om de Douane, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Militaire Gezondheidszorg 
(IMG), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM). Het RIVM heeft bijgedragen vanuit milieumonitoring op 
straling en radioactiviteit. De ANVS voerde de regie en heeft de publicatie 
eind 2022 uitgebracht. 
De belangrijkste conclusie van de Staat is dat het stelsel van de stralings-
bescherming goed werkt. Wie in Nederland woont, met straling werkt of 
een medische behandeling ondergaat, hoeft zich geen zorgen te maken 
om blootgesteld te worden aan een te hoge stralingsdosis. Er zijn echter 

Jaarverslag ANVS 2022 | 1. De ANVS in 202212



en dat deze ervaring inmiddels een blijvend plekje heeft gekregen in het 
toezichtinstrumentarium.
Hybride werken is in 2022 verder uitgewerkt. Er zijn bewustere keuzes 
gemaakt over welke zaken fysiek moeten en op afstand kunnen. Dit geldt 
voor zowel het werk binnen de ANVS als deelname aan internationale 
conferenties, overleggen en werkgroepen. Dit verhoogt de efficiëntie in 
ons werk.

Het langdurig op afstand werken heeft de verbinding van medewerkers 
onder elkaar, maar ook met de organisatie verminderd. Hierop zijn in de 
tweede helft van 2022 acties ingezet en is door leidinggevenden gestuurd 
op minimale aanwezigheid om de verbinding te herstellen. 

Kennisontwikkeling
Om alle taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat 
er voldoende deskundige medewerkers zijn. Hiervoor beschikt de ANVS over 
drie trainingsprogramma’s: een introductieprogramma, een programma 
voor de medewerkers die onderdeel uitmaken van de crisis organisatie en 
specifieke opleidingsvereisten per functiegroep. In 2022 heeft de ANVS de 
intensivering op kennisontwikkeling gecontinueerd, zowel in de sector als 
intern. Voorts is eind 2022 het ANVS tactisch kennisplan vastgesteld en 
gekoppeld aan het ANVS Strategisch PersoneelsPlan (SPP). Zo wordt 
geborgd dat de ANVS over medewerkers beschikt met de juiste kennis en 
deskundigheid voor haar huidige en toekomstige werkzaamheden. 
Hiernaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de opleidingsprofielen in 
de ANVS Academy, welke in 2022 is opgericht. Ook worden bij het Reactor 
Instituut Delft (RID) en bij SCK-CEN in Mol (België) twee nieuwe cursussen 
opgezet, om beter uitgerust te zijn voor nieuwe initiatieven. Ten slotte is  
er een initiatief gestart om onze kennis en deskundigheid buiten de ANVS 
beter ter beschikking te stellen.

Openbaar maken inspectie resultaten nucleaire installaties
In 2022 is gestart met de voorbereiding op het openbaar maken van 
rapporten over toezichtbevindingen bij de nucleaire installaties. De eerste 
rapportage inspectiebevindingen zal naar verwachting in 2023 worden 
uitgebracht. 

Coronapandemie
Begin 2022 werden de beperkingen vanwege de coronapandemie 
opgeheven, waardoor fysieke inspecties volledig ter plaatse konden worden 
uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie de ANVS ook geleerd 
dat bepaalde zaken ook prima op afstand beoordeeld kunnen worden 

Jaarverslag ANVS 2022 | 1. De ANVS in 202213



1.2.1 Nucleaire installaties

In 2022 is met de meeste nucleaire installaties vooroverleg gevoerd of zijn 
procedures in gang gezet voor de autorisatie van wijzigingen. In totaal zijn 
vier definitieve vergunningswijzigingen afgegeven. Aan de Kernenergiewet 
(Kew)-vergunning van de overige installaties van Nuclear research and 
Consultancy group (NRG) in Petten is een wijziging van de terreingrens 
toegekend. Door deze wijziging van de terreingrens is ruimte vrijgekomen 
voor de initiatieven voor PALLAS en het Nuclear Health Centre op het 
terrein van de Energy Health Campus in Petten.

Daarnaast is door de zogeheten ‘korte vergunningsprocedure’ ook een 
wijziging doorgevoerd aan de vergunning van de HFR. Daarmee werden 
de werkzaamheden mogelijk om een lekkage te repareren. Door deze 
lekkage lag de HFR begin 2022 enige tijd stil. Aan de vergunning van 
ElektriciteitsProduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de 
kerncentrale Borssele zijn ten slotte nog twee vergunningswijzigingen 
via de korte procedure toegekend: één voor het in bezit hebben en 
gebruik maken van twee materiaalanalyzers door EPZ en één waarmee 
de terreingrens van de kerncentrale Borssele in het bij de vergunning 
behorende veiligheidsrapport ook na de sloop van de kolencentrale naast 
de kerncentrale goed wordt weergegeven.

1.2 Vergunningverlening
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bewoners, sommigen ook namens lokale organisaties of betrokken in 
de gemeentepolitiek. Zij konden vragen stellen, hun zorgen uiten of juist 
positieve kanten te belichten. Ter plekke of achteraf kon men zienswijzen 
indienen op de ontwerpvergunning. De meeste vragen vanuit de bewoners 
gingen over de mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en waarom 
PALLAS juist in Petten wil bouwen. De definitieve vergunning wordt begin 
2023 verwacht.

Nieuwe ontwikkelingen: vooroverleg SHINE
SHINE is een nucleaire installatie waarmee door versnellertechnologie in 
een vloeistof opgelost uranium kernsplijting ondergaat. Op die manier 
worden medische isotopen geproduceerd. In 2022 is verder vooroverleg 
gevoerd met SHINE ter voorbereiding op de veiligheidsbeoordelingen door 
de ANVS en het vergunningenproces. Aangezien de SHINE-technologie 
Amerikaans is en een vergelijkbare faciliteit daar al gebouwd wordt, heeft 
de ANVS hierover meerdere malen contact gehad met de Amerikaanse 
toezichthouder met als doel om de vergunningverlening in Nederland op 
een efficiënte en zorgvuldige manier vorm te geven.

Tabel 1 Vergunningverlening nucleaire installaties

Nucleaire installaties 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Vergunning verleend voor de wijziging van 
nucleaire installaties

4 1 3 1 2 4

Aanwijzingen keuringsinstellingen nucleaire 
drukapparatuur

0 3 0 3 1 1

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA)
In 2022 heeft de ANVS de vergunningaanvraag voor de bouw van een 
nieuwe opslagfaciliteit voor radioactief afval bij de COVRA ontvangen. 
In dit multifunctionele afvalgebouw is onder meer de opslag van historisch 
afval uit Petten voorzien, en ook afval dat in de toekomst zal vrijkomen 
bij de ontmanteling van verschillende nucleaire inrichtingen in grotere 
containers dan de COVRA nu kan hanteren. Eind 2022 heeft de ANVS 
een ontwerpvergunning gepubliceerd, de definitieve vergunning wordt 
verwacht in 2023.

Nieuwe ontwikkelingen: aanvraag oprichtingsvergunning PALLAS
In 2022 is de aanvraag voor de oprichtingsvergunning van de PALLAS-
reactor ontvangen door de ANVS. PALLAS is een nieuw op te richten onder-
zoeksreactor met als belangrijk doel het op termijn vervangen van de HFR 
in Petten als producent voor medische isotopen. In 2022 is hiervoor door 
de ANVS een ontwerpvergunning gepubliceerd.

Op 16 november 2022 heeft de ANVS in de gemeente Petten een informatie- 
en inspraakavond over de ontwerpvergunning voor PALLAS georganiseerd. 
Het was een drukbezochte avond met circa 60 deelnemers, waaronder 

Om mensen goed te informeren  
over het vergunningproces voor de 
PALLAS-reactor, organiseerden we  
een informatie- en inspraakavond;  
zo’n 60 mensen bezochten deze avond.
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Geothermie
Geothermie, oftewel aardwarmte, is een vorm van energiewinning waarbij 
warmte aan de diepe ondergrond wordt onttrokken. De warmte wordt 
gebruikt voor onder andere glastuinbouw en woonhuizen. Omdat in de 
grond van nature voorkomende radioactieve stoffen zitten hebben de 
geothermiebedrijven met deze radioactiviteit te maken, bijvoorbeeld 
in de vorm van afzetting in filtersystemen. Het risico hiervan voor de 
werknemers en de omgeving is zeer klein, omdat de radioactiviteit in de 
installatie en in de filtersystemen blijft. Het water dat wordt gebruikt voor 
de verwarming van de kassen de huizen wordt verwarmd via warmte-
wisselaars en staat niet in contact met het water uit de diepe ondergrond.
Bij het reinigen en onderhoud van de installaties ontstaat een beperkte 
hoeveelheid restmateriaal dat tijdelijk moet worden opgeslagen in 
afwachting van afvoer. 
Op voorhand is niet altijd te voorspellen of en wanneer een geothermie 
installatie met radioactiviteit te maken krijgt. Dat hangt onder andere af 
van de hoeveelheid radioactiviteit die van nature in de diepe ondergrond 
aanwezig is. Bedrijven zijn verplicht om de situatie te monitoren, door het 
regelmatig uitvoeren van radioactiviteitsmetingen. Op het moment dat 
radioactiviteit wordt aangetroffen vragen de bedrijven bij de ANVS om een 
registratie of een vergunning. Een registratie is nodig voor lage concentraties 
en een vergunning voor hogere concentraties.

Geothermie is een vorm van mijnbouw. Iedere locatie heeft een 
vergunning nodig van het ministerie van EZK en staat onder toezicht van 
het SodM. Deze instanties beoordelen de veiligheid voor mens en milieu. 
De ANVS beoordeelt daarnaast specifiek de stralingsveiligheid. De ANVS 
werkt samen met het SodM.
De afgelopen jaren is er een geleidelijke groei geweest van het aantal 
geothermielocaties. In 2022 heeft de ANVS vier vergunningen verleend aan 

1.2.2 Stralingstoepassingen

De ANVS heeft in 2022 ongeveer 500 vergunningen verleend voor stralings-
toepassingen. Het gaat om toepassingen van röntgentoestellen en 
radioactieve stoffen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, industriële bedrijven en 
laboratoria. 

Ontwikkelingen in de medische stralingstoepassingen
De ontwikkeling in de toepassing van radioactieve geneesmiddelen 
voor medisch gebruik gaat onverminderd door. In grote- en ook kleinere 
ziekenhuizen worden diverse radioactieve geneesmiddelen ingezet voor 
de behandeling van kanker en andere aandoeningen. Naast een groei in 
de therapeutische toepassing van lutetium-177 wordt ook enige toename 
gezien in het gebruik van andere nucliden zoals holmium-166 en radium-223. 
In dat kader zijn een aantal vergunningen van ziekenhuizen uitgebreid.

Productie van isotopen voor medisch gebruik 
Het Radboud UMC heeft in 2022 een vergunning gekregen voor een 
nieuwe deeltjesversneller waarmee radioactieve geneesmiddelen kunnen 
worden gemaakt. In het lopende vooroverleg met andere producenten 
van radioactieve geneesmiddelen, waaronder IDB Holland en Alfarim, 
zijn dusdanige vorderingen gemaakt dat dit naar verwachting in 2023 zal 
resulteren in verschillende vergunningaanvragen.

Ontwikkelingen in de industriële stralingstoepassingen
De toepassing van ioniserende straling in de industrie is zeer divers.  
De ontwikkelingen vinden met name plaats in de energiesector en 
 aanverwante industrieën.
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te verwachten voor de omgeving. Naar verwachting zal de toestemming 
door de ANVS in het voorjaar van 2023 worden verleend. De besluiten die 
de ANVS gaat nemen zullen openbaar worden gemaakt en er kan bezwaar 
tegen worden gemaakt.
De bedrijven mogen de werkzaamheden pas uitvoeren, als EZK, SodM en 
de ANVS hiervoor toestemming hebben gegeven. 

Biomassa
In steenkool, zoals dat wordt gebruikt voor energie- en staal, zit een klein 
beetje natuurlijke radioactiviteit. Bij grootschalige verbranding hecht die 
radioactiviteit zich aan installatiedelen en komt in geconcentreerde vorm 
in de as terecht. Dit fenomeen is goed bekend. Met name de vliegassen 
kunnen veilig worden hergebruikt in bouwmaterialen. Vliegassen zijn de  
lichte assen die mee uit de verbrandingslucht worden gefilterd en opgevangen. 
De bodemassen, dat zijn de zwaardere asdelen, kunnen veilig worden 
hergebruikt in bijvoorbeeld de weg- en waterbouw.

Relatief nieuw is de constatering dat bij biomassa, de verbranding van een 
vervangende brandstof voor steenkool, eenzelfde soort probleem zich ook 
kan voordoen. In sommige houtsoorten, afkomstig uit Noord- en Oost-
Europa, kan zich cesium-137 bevinden in niet-vergunningplichtige concen-
traties. Dit hout is veilig om te gebruiken omdat de concentraties zeer laag 
zijn. Bij verbranding in bijvoorbeeld een energiecentrale concentreert het 
cesium zich in de vliegassen. Bij twee bedrijven is in het afgelopen jaar 
vergunningplichtig vliegas aangetroffen. De bedrijven hebben maatregelen 
genomen om verspreiding van de vliegassen te voorkomen en hebben 
het op een veilig manier tijdelijk opgeslagen. De bedrijven hebben een 
vergunning gekregen van de ANVS om de vliegassen tijdelijk op te slaan op 
hun terrein totdat er een goede oplossing is gevonden om het materiaal 
veilig en efficiënt te verwerken.

bedrijven die een geothermie-installatie hebben. Deze bedrijven hebben 
aangetoond dat zij veilig omgaan met de radioactiviteit en zich op een 
verantwoorde manier ontdoen van restmaterialen.

Olie en gas 
De olie- en gasbedrijven bereiden zich voor op de energietransitie. Dat 
betekent dat op termijn veel putten moeten worden gesloten. In die 
putten kan natuurlijke radioactiviteit voorkomen. Dat komt omdat bij 
het produceren van olie of gas wat natuurlijke radioactiviteit uit de diepe 
ondergrond mee naar boven komt en zich hecht aan oppervlakken. 
Bij het sluiten van putten zal het bedrijf zoveel mogelijk de locatie terug-
brengen naar de originele staat. Dergelijke operaties zijn ingewikkeld en 
risicovol, omdat er zeer veel materiaal uit de putten naar boven komt en er 
vrijwel altijd sprake is van chemische- en radiologische verontreiniging.

De olie- en gasbedrijven verkennen daarom de mogelijkheid om een deel 
van de leidingen, de zogenaamde opvoerseries, in de put niet te verwij-
deren maar achter te laten. Een put kan bijvoorbeeld worden afgesloten 
met cement dat via de leidingen wordt ingepompt. Deze werkwijze is op 
dit moment op grond van de Mijnbouwwet niet toegestaan. De olie- en 
gasbedrijven zijn met EZK en het SodM in overleg om goedkeuring te 
krijgen.

Vanwege de radioactiviteit die zich in de putten kan bevinden is het ook 
nodig dat de ANVS toestemming geeft. De ANVS moet de stralingsrisico’s 
beoordelen van het achterlaten van leidingen met natuurlijke radioactiviteit. 
De olie- en gasbedrijven zijn met de ANVS in overleg getreden om tot een 
dergelijke toestemming te komen. 
Na uitvoerige beoordeling door de ANVS is gebleken dat er vanuit het 
oogpunt van stralingsbescherming geen bezwaren zijn. Er zijn geen risico’s 
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Tabel 2 Vergunningverlening stralingstoepassingen

Stralingstoepassingen 2022 2021* 2020 2019 2018 2017

Vergunningen verleend in de medische 
branche (inclusief veterinair)

332 369 564 392 119 88

Vergunningen verleend in de industriële 
branche en overige 

165 157 162 223 150 106

Beoordelingen MER-aanmeldnotitie 11 4 6 8 0 0

Goedkeuringsbesluiten 2 2 3 1 0 0

Toestemmingen voor overdracht 29 36 20 10 8 15

Ontheffingsbesluiten 1 1 1 1 2 5

Intrekkingen op verzoek ondernemer 6 47 15 23 13 24

Specifieke vrijgave* 0 1 7 3 2 n.v.t.

Meldingen en registraties  
medisch-industriële toepassingen

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Meldingen HASS bronnen
1.323

PM: 197 
(mei-dec)

267 267 198 65

Registraties toestellen** 967 1424 2272 2025 651 n.v.t.

*  In 2021 waren de aantallen registraties en vergunningen hoog als gevolg van extra inspanningen om 
bedrijven alsnog te autoriseren volgens het Bbs. Invoering van het Bbs leidde in 2019 en 2020 al tot 
hoge aantallen registraties en vergunningen.

** 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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Tabel 3 Registraties van deskundigen en stralingsartsen en erkenningen

Registraties van deskundigen  
en stralingsartsen

2022 2021 2020 2019 2018 2017

(Her)registraties stralingsdeskundigen
- Registraties stralingsdeskundigen
- Herregistraties

45
40

30
29

32
68

49
162

57
0

52
0

(Her)registraties stralingsartsen
- Herregistraties
- Registratie

1
4

1
1

1
0

3
1

1
0

8
0

Verleende erkenningen 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Verleende erkenning(en) dosimetrische 
diensten

1 0 0 0 1 1

Verleende erkenning(en) opleidingsinstelling 9 0 6 1 11 0

Registraties van deskundigen en erkenningen
In 2022 heeft de ANVS 45 stralingsdeskundigen geregistreerd. Dat waren 
er 15 meer dan in 2021. 

De ANVS heeft in 2022 negen opleidingsinstellingen op het gebied van 
stralingsbescherming erkend. Van acht bestaande instellingen is de erkenning 
verlengd, ook heeft één nieuwe instelling een erkenning gekregen van de 
ANVS om de opleiding voor Stralingsbeschermingsdeskundigen te mogen 
aanbieden.

De ANVS heeft ook een erkenning verleend op het gebied van persoons-
dosimetrie. Het betreft een gezamenlijke erkenning van een Nederlandse 
en Duitse dienst die op dit gebied al actief en erkend zijn. Het gaat om het 
Nederlandse bedrijf Mirion Technologies (Dosimetry Services) B.V. en het 
Duitse bedrijf Mirion Technologies Dosimetrieservice (AWST) GmbH. De 
erkenning betekent dat deze diensten in gezamenlijkheid stralingsdosis-
meters, ook wel dosimeters genoemd, mogen verstrekken in Nederland.
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Tabel 4 Vervoersvergunningen en -meldingen

Vergunningverlening en  
containercertificatie transport

2022 2021 2020 2019 2018

Verleende vervoersvergunningen 89 77 54 102 88

Buitenlandse certificaten verpakkingen gevalideerd 12 9 9 16 16

Nederlandse Transport Certificaten verleend 1 2 0 1 2

Overbrengingsvergunning verleend 1 0 1 0 0

Meldingen 2022 2021 2020 2019 2018

Eenmalig (kennisgeving) 23 50 28 102 40

Globaal (jaarkennisgeving) 169 150 149 170 166

Euratom (1493/93 verklaring) 120 369 117 980 100

Euratom (kwartaalrapportage) 23 24 44 51 32

Aankondigen op grond van vervoersvergunning 638 635 543 707 1070

Overig 2022 2021 2020 2019 2018

Instemmingen voor overbrenging 7 6 7 2 4

1.2.3 Vervoersvergunningen en -meldingen

De ANVS reguleert het vervoer van radioactief materiaal en splijtstoffen. 
Afhankelijk van soort en hoeveelheid materiaal moet de vervoerder 
hiervoor ofwel een vergunning aanvragen of een kennisgeving indienen 
bij de ANVS. Deze kennisgevingen kunnen voor individuele transporten 
worden gedaan of gebundeld in een jaarkennisgeving. 
Daarnaast zijn voor transport van ingekapselde bronnen tussen lidstaten 
van de EU ook verklaringen en kwartaalrapportages noodzakelijk. 
Soortgelijke verklaringen geeft de ANVS ook af aan autoriteiten buiten 
de EU voor het transport naar, door en vanuit Nederland van hoogactieve 
ingekapselde bronnen. Hoogactieve ingekapselde bronnen zijn sterk radio-
actieve bronnen die ingekapseld zitten in hun afschermende verpakking. 
In vervoersvergunningen wordt ook de verplichting voor het al dan niet 
vooraf aankondigen van transporten voorgeschreven, deze meldingen 
worden bij de ANVS en andere relevante overheidsorganisaties ontvangen.
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Hierin staat omschreven op basis van welke algemene principes en 
afwegingen keuzes worden gemaakt en hoe toezicht en interventie in de 
praktijk worden uitgevoerd. De balans wordt bewaakt tussen de mate 
waarin een eigen risicogestuurde inspectie-agenda (het proactief toezicht) 
wordt uitgevoerd en wanneer deze wordt beïnvloed door gebeurtenissen, 
zoals in het geval van incidenten of meldingen van bijvoorbeeld onder-
nemers of burgers (het reactief toezicht). De ANVS voert naast inspecties 
op locaties ook administratieve controles en beoordelingen uit. Op basis 
van de bevindingen van toezichtsactiviteiten kan de ANVS handhavend 
optreden. 

Hieronder wordt een aantal toezichtsactiviteiten op het gebied van 
nucleaire installaties, stralingstoepassingen en transport in 2022 toegelicht. 
Het overzicht van toezichtsactiviteiten en interventies (handhaving) staan 
in de onderstaande parafen in de tabellen 5 tot en met 10 met daarbij de 
belangrijkste resultaten.

Nucleaire veiligheid
De ANVS hield toezicht op de nucleaire installaties, door middel van 
inspecties, beoordelingen en de actualisering van vergunningen. De ANVS 
werkte aan actualisering van wet- en regelgeving, veelal in internationaal 
verband. Ongewone gebeurtenissen, zowel in Nederland als internationaal, 
zijn geanalyseerd. Daar waar nodig is er door de ANVS handhavend 
opgetreden of op andere wijze geïntervenieerd. Het beeld dat de ANVS 
van de nucleaire veiligheid hierdoor heeft opgebouwd geeft aan dat de 
nucleaire veiligheid in Nederland op het gewenste niveau is, of in andere 
woorden, de nucleaire installaties nemen hun verantwoordelijkheid. 

De ANVS heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op nucleaire 
installaties, het transport van radioactieve stoffen en stralingstoepassingen 
in de medische- en industriële sector. De ANVS heeft de basis voor de 
uitvoering van toezicht en handhaving vastgelegd in een Toezicht en 
Interventie Strategie (TIS). 

1.3 Toezicht en handhaving
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afgebroken. De STEKhal is blijven staan en heeft zijn naam behouden 
maar is vanaf 2022 hier niet meer voor vergund. NRG heeft hier een 
waarschuwing voor gekregen met een termijn om de nieuwe voorziening 
te realiseren. Deze voorziening is in oktober 2022 in gebruik genomen.

De ANVS heeft NRG in 2022 een last onder dwangsom opgelegd. Dit voor 
het ontbreken van een vloeistofkerende voorziening bij een vulpunt voor 
een ondergrondse dieseltank. Het heeft twee termijnen geduurd omdat 
de eerste oplossing niet afdoende was en NRG niet op tijd de tweede 
oplossing kon realiseren. De last onder dwangsom is daarop beëindigd.

Het IAEA heeft in juni 2022 op verzoek van de ANVS een Continuous Safe 
Operation (CSO)-missie uitgevoerd bij de HFR. Met de CSO-missie kijkt het 
IAEA of er aandachtspunten zijn op het gebied van verouderingsbeheer. 
Zo moet een vergunninghouder bijvoorbeeld weten wat de conditie is 
van verschillende onderdelen en wanneer onderdelen vervangen moeten 
worden.
Het IAEA concludeerde dat dat NRG het verouderingsbeheer van de HFR 
goed onder controle heeft. Er zijn wel een aantal verbeterpunten die NRG 
oppakt. De ANVS zal de voortgang daarvan actief monitoren. 

Beveiliging nucleaire installaties
Ook in 2022 heeft de ANVS toezicht gehouden op de beveiliging van de 
nucleaire installaties in Nederland. De risico’s zijn in kaart gebracht en 
geactualiseerd en vertaald in toezichtactiviteiten. Hierbij ziet de ANVS dat 
nucleaire installaties hun beveiliging op het gewenste niveau hebben en 
houden. Ontwikkelingen en bedreigingen op nationaal en internationaal 
niveau worden door de ANVS, in samenwerking met een groot aantal 
partners binnen de Nederlandse overheid, nauwlettend in het oog 
gehouden. Daar waar nodig worden deze ontwikkelingen vertaald in 
aanpassingen in zowel de regelgeving als het daadwerkelijke toezicht.

1.3.1 Toezichtsactiviteiten nucleaire installaties

Nuclear research and Consultancy group (NRG) - Hoge Flux Reactor (HFR)
Aan het begin van het jaar heeft de HFR van NRG enige tijd stilgelegen 
vanwege een geconstateerde lekkage. Dit betrof een lekkende toevoerpijp 
van het koelsysteem voor bestralingsexperimenten die in de reactor 
worden uitgevoerd. Het dichtmaken van de toevoerpijp betrof een 
aanpassing van het koelsysteem voor bestralingsexperimenten. Daarom 
had NRG hiervoor een aanpassing van de Kew-vergunning nodig. Na 
inspectie en beoordeling van het voorstel van NRG, verleende de ANVS de 
aangepaste vergunning op 9 maart 2022. Op 17 maart 2022 kon NRG de 
HFR weer opstarten. Tijdens de reparatie en de daaropvolgende opstart 
van de reactor heeft de ANVS extra toezicht gehouden.
NRG heeft niet op tijd een vervanger, met hetzelfde voorzieningenniveau, 
voor de STEKhal kunnen realiseren. In de STEKhal wordt radioactief afval 
opgeslagen dat gereed is voor transport naar COVRA. STEK staat voor 
Snel-Thermisch Experiment Krito. STEK is de opstelling waarvoor de hal in 
de jaren ‘60 ontworpen en gebouwd is. Deze opstelling is begin jaren ’70 

Het IAEA heeft in 2022 op verzoek van 
de ANVS een Continuous Safe Operation 
Missie uitgevoerd bij de Hoge Flux Reactor 
in Petten.
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installatie van een koude neutronenbron gepland stond. Deze installatie 
geeft het reactor instituut een kwaliteitsimpuls om meer en kwalitatief 
nog beter onderzoek te kunnen verrichten. Er wordt gesproken van een 
‘koude’ neutronenbron, omdat de neutronen afkomstig van de reactor tot 
ver beneden nul worden afgekoeld. Dit kan door toepassing van Waterstof, 
dit is explosief en daarom zijn voor deze voorziening veel veiligheidsmaat-
regelen getroffen. De uiteindelijke inbouw van de koude neutronenbron is 
uitgesteld naar het jaar 2023.

De ANVS heeft toezicht gehouden op de bedrijfsvoering van het instituut. 
Inspecties zijn uitgevoerd op de beheersing van personeel en organisatie. 
Hierbij is aandacht gevraagd voor het verloop van personeel als gevolg 
van pensionering en toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.
Daarnaast zijn er inspecties uitgevoerd op transport binnen het reactor-
instituut en het beheer van de radioactieve (afval)stoffen en bronnen. Wat 
betreft de borging van een goede registratie is een waarschuwing gegeven. 
Hierop heeft het reactorinstituut maatregelen getroffen om deze registratie 
te verbeteren.

De HOR is in de zomerperiode van 2022 na een grote onderhoudsstop  
van zes weken weer in gebruik genomen. Dit na instemming van de ANVS. 
Naast deze grote onderhoudsperiode wordt zo nodig wekelijks regulier 
kleiner onderhoud aan de reactor uitgevoerd. Naar aanleiding van de IAEA-
missie in 2021 en het eindrapport van de verplichte tienjaarlijkse evaluatie 
(10EVA) van de HOR, heeft het RID een gecombineerd samenvattend 
eindrapport en implementatieplan ter beoordeling ingediend. Het rapport 
en implementatieplan zijn door de ANVS beoordeeld, zodat ook in formele 
zin uitvoering kan worden gegeven aan de verbeterpunten die uit deze 
documenten voortkomen.

NRG heeft de plicht het historisch afval op haar terrein te sorteren en af 
te voeren. De ANVS houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Het 
sorteren van het historisch afval heeft enkele keren stilgelegen. Deze tijd is 
gebruikt om andere werkzaamheden in dit project uit te voeren waardoor 
de algehele planning niet verandert.

Kerncentrale Borssele 
De ANVS was tussen 1 en 23 april 2022 frequent aanwezig bij de jaarlijkse 
splijtstofwissel om inspecties uit te voeren. Dit jaar was er naar aanleiding 
van ervaringen in Frankrijk speciale aandacht voor lassen in de hogedruk-
injectieleidingen. Hierbij werden geen defecten geconstateerd. Ook heeft 
de ANVS diverse inspecties uitgevoerd naar aanleiding van wijzigingen 
die door EPZ tijdens de stop werden doorgevoerd. Bij de inspecties die 
tijdens de stop werden uitgevoerd heeft de ANVS geen overtredingen 
geconstateerd. Wel werden vijf opmerkingen ter verbetering gemaakt en 
drie aanbevelingen gegeven.
Ook de rest van het jaar heeft de ANVS inspecties uitgevoerd. De meest 
ernstige bevinding was het aantreffen van niet-vergunde materiaal-
analysers die gebruik maken van röntgenbronnen. Naar aanleiding van 
een melding van EPZ heeft de ANVS geconstateerd dat deze toestellen niet 
vergund waren. Deze toestellen heeft EPZ tijdelijk elders ondergebracht  
en na een vergunningswijziging weer in gebruik genomen. 
Tijdens de verschillende inspecties heeft de ANVS geen situaties aange-
troffen waarbij de nucleaire veiligheid in het geding was. De kerncentrale 
wordt bedreven met voldoende aandacht voor de veiligheid en met 
inachtneming van de geldende procedures en wetgeving.

Reactor Instituut Delft (RID)
De Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het RID is het gehele jaar 2022 in 
bedrijf geweest. Dit werd niet verwacht omdat in 2022 de inbouw van een 
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Tritiumhoudende afval pas weer kan worden verwerkt nadat is aangetoond 
dat emissie wordt voorkomen. Hierbij wordt verwacht dat als onderdeel 
van dit toestemmingsverzoek de voorwaarden voor de beheersing van een 
veilige bedrijfsvoering zullen worden aangetoond.

URENCO
Urenco heeft een vergunning voor het verrijken van uranium voor de 
toepassing als brandstof in kernenergiecentrales en voor het verrijken 
van stabiele (niet-radioactieve) isotopen voor onder andere de voedings-
middelenindustrie en medische sector. De ANVS houdt toezicht op de 
bedrijfsvoering van de installatie en de rapportageverplichtingen die 
voortkomen uit de Kernenergiewetvergunning. Vastgesteld is dat Urenco, 
op basis van de gehouden steekproeven, haar bedrijfsvoering goed op orde 
heeft. Wel heeft de ANVS de opslag van bepaalde radiologische stoffen 
heroverwogen en is Urenco verzocht om hiervoor de opslag in een berging 
te laten plaatsvinden. Ter realisatie van deze berging is Urenco verzocht 
hiervoor een plan van aanpak bij de ANVS ter beoordeling voor te leggen.

Beveiliging
Ook in 2022 heeft de ANVS inspecties op nucleaire beveiliging uitgevoerd. 
Dit jaar is hierbij ook bijzondere aandacht besteed aan de samenwerking 
tussen nucleaire veiligheid en beveiliging. Ook zijn twee aanvullende 
sector-brede inspecties uitgevoerd. Hierbij heeft de ANVS binnen de hele 
sector onderzocht in hoeverre beveiligingsmaatregelen rekening houden 
met het daadwerkelijk gebruik van splijtstoffen binnen de installaties, en 
of installaties voldoende rekening houden met sabotagerisico’s. 
Vanuit beveiligingsperspectief is ook aandacht besteed op het voorbereiden 
van de nieuwe nucleaire installaties PALLAS en SHINE, waaronder voor 
uitwerking van beveiligingseisen tijdens de bouwfase en de manier waarop 
de ANVS daar effectief op kan toezien.

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA)
COVRA is de (enige) erkende organisatie verantwoordelijk voor de centrale 
verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval, splijtstoffen 
en erts bevattende afvalstoffen. COVRA heeft de uitbouw van het Hoog 
Radioactief Opslag Gebouw (HABOG+) in 2022 geopend. Per kwartaal 
heeft een overleg plaatsgevonden tussen COVRA en ANVS om te komen 
tot een inbedrijfstelling van het HABOG+. Het proefbedrijf, waarbij 
installaties en de juiste instellingen daarvan getest worden, zal begin 2023 
worden afgerond. Daarna zal COVRA een verzoek bij de ANVS indienen 
tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor de feitelijke 
inbedrijfstelling. 

De ANVS heeft toezicht gehouden op de bedrijfsvoering van de  
installatie en de rapportageverplichtingen die voortkomen uit de 
Kernenergiewetvergunning. Van een aantal verplichte documenten is 
vastgesteld dat die moeten worden geactualiseerd of alsnog moeten 
worden opgesteld. COVRA is gewaarschuwd en moet deze rapportages 
actualiseren of alsnog opstellen binnen een vastgestelde termijn. Verder is 
COVRA gewaarschuwd omdat middelen die van belang zijn voor brand-
beheersing niet op tijd gekeurd waren. 
De ANVS heeft tijdens een inspectie op het gebruik van de mobiele 
 cementeerinstallatie vastgesteld dat de voorwaarden voor een veilige 
bedrijfsvoering niet waren aangetoond. COVRA heeft na deze vaststelling 
de installatie uit bedrijf genomen en zal deze voorwaarden opstellen. 
Afgesproken is dat de installatie in bedrijf mag worden genomen nadat de 
ANVS met de op te stellen voorwaarden voor veilige bedrijfsvoering heeft 
ingestemd.
COVRA heeft vastgesteld dat na een incident bij de verwerking van 
Tritiumhoudend afval een onverwachte emissie heeft plaatsgevonden. 
COVRA heeft dit gemeld bij de ANVS. Afgesproken is dat het 
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In het begin van 2021 is de ANVS in afstemming met het Directoraat-
generaal Milieu en Internationaal (DGMI) gestart met de uitvoering van de 
plannen om de Design Basis Threat (DBT) Cyber Security te actualiseren 
op basis van het sectorale dreigingsbeeld alsmede de geconstateerde 
cyberaanvallen. Deze DBT is een verzameling van relevant geachte 
scenario’s met betrekking tot cyberaanvallen. De nucleaire vergunning-
houders zijn verplicht om het DBT Cyber Security te implementeren en 
weerstand te bieden aan de daarin geformuleerde scenario’s. Voor de 
actualisatie is een externe marktpartij ingehuurd zodat de Staatsecretaris 
de DBT begin 2023 kan vaststellen.

Het verder verbeteren van de samenwerking op het gebied van security- 
safety in het cyberdomein is een doorlopend aandachtspunt. Onderdeel 
hiervan was in 2022 het uitvoeren van gezamenlijke safety-security inspecties 
waarbij er werd samengewerkt, zowel binnen als buiten de overheid en op 
nationaal en internationaal niveau.

Cybersecurity
De ontwikkelingen in het digitale domein gaan onverminderd verder. 
Beveiliging binnen dit domein, meestal aangeduid als cybersecurity, heeft 
hierdoor steeds meer aandacht nodig. Dit is onverkort van toepassing 
voor nucleaire installaties in Nederland. De ANVS onderhoudt een actueel 
beeld van de cybersecurity met betrekking tot de nucleaire installaties. 
Daarnaast werkt de ANVS voortdurend aan actualisering van het dreigings-
beeld op dit gebied. Hierbij wordt door de ANVS intensief samengewerkt 
met andere (overheids)instanties op het gebied van cybersecurity. 
De ANVS sluit hiermee aan bij de Nederlandse Cybersecuritystrategie 
(NLCS) samen met veiligheidspartners de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC).  
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1.3.2 Toezichtsactiviteiten transport

In 2022 heeft de ANVS het toezicht op het vervoer van splijtstoffen,  
ertsen en radioactieve stoffen met name gericht op het:

• in behandeling nemen en toezicht houden op vervoersmeldingen  
(48 uur, Code of Conduct, Belgiëvaarders).

• In behandeling nemen en afhandelen van incidenten met verpakkingen 
met radioactieve stoffen, zoals beschadigingen, verlies en vermissing, 
tijdens de vervoersoperatie.

• Toezicht op vervoer van radioactieve stoffen via de luchthavens Schiphol 
en Maastricht en de haven van Rotterdam.

• Toezicht op vervoer van radioactieve stoffen in de sector Offshore.

• Toezicht op het vervoer onder de jaarkennisgevingen.

• Gezamenlijke inspecties met Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) en Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

• Gezamenlijke inspecties safety veiligheid en transport Urenco en RID.

Tabel 6 Toezicht- en handhavingsactiviteiten nucleaire veiligheid en beveiliging

Nucleaire veiligheid 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Inspecties op locatie 53 63 49 45 22 41

Waarschuwingen 11 6 0 2 0 3

Last onder dwangsom 1 1 0 0 0 2

Meldingen ongewone gebeurtenissen 20* 18 12 11 14 19

Processen verbaal 0 0 nb nb nb nb

Inspecties nucleaire beveiliging  
bij installaties 

15 10 20 9 14 20

*  Het aantal meldingen ongewone gebeurtenissen in 2022 is een voorlopig aantal. De definitieve aantallen zijn per 1 juli 2023 beschikbaar in de 
Rapportage Ongewone Gebeurtenissen.

De ANVS adviseert hierover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
Op deze cyberweerbaarheid voeren wij actief en gericht toezicht uit. Het 
beeld van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse nucleaire installaties 
geeft de ANVS op dit moment geen reden tot zorgen, maar nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen zullen voortdurend in de kaderstellingen en het toezicht 
opgenomen moeten worden.

In Nederland ziet de ANVS in het kader van de Kernenergiewet (Kew) toe 
op de naleving van de internationale verplichtingen over verificatie en 
waarborgen voor non-proliferatie. De ANVS is het aanspreekpunt voor 
de IAEA- en Euratom-inspecties en accrediteert en begeleidt Euratom- en 
IAEA-inspecteurs. 
De ANVS verstrekt op verzoek van het IAEA informatie over (wetenschap-
pelijk) onderzoek omtrent nucleaire technologie. Daarnaast ondersteunt 
de ANVS de Europese Commissie (EC) bij eventuele vragen ten aanzien van 
het gebruik van splijtstoffen bij Nederlandse bedrijven.

Tabel 5 Door ANVS begeleidde safeguards inspecties IAEA/EURATOM

Nucleaire beveiliging 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Door ANVS begeleidde safeguards inspecties 
IAEA/EURATOM

6 1 1 0 7 6
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Toezichtproject Offshore
In 2022 heeft de ANVS inspecties uitgevoerd bij bedrijven werkzaam in 
de offshore-branche die een vergunning hebben voor het vervoer van 
transporttanks die sludge bevatten. Deze sludge, ook wel NORM (Natural 
Occuring Radioactive Materials) genoemd, komt vrij bij het winnen van 
aardgas en kan van nature voorkomende radioactieve stoffen bevatten. 
Sludge wordt vervoerd in tankcontainers met een bodemkraan (ook wel 
onderlossers genoemd). Deze offshore bedrijven hebben voor het vervoer 
van dergelijke tankcontainers een special arrangement vergunning. De ANVS 
inspecteerde alle vergunninghouders administratief. Een substantieel deel 
is ook fysiek geïnspecteerd.

Tabel 8 Toezichts- en handhavingsactiviteiten transport

Transport 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Inspecties 25 18 57 22 11 15

Administratieve controles 30 742 568 20 592 332

Waarschuwingen 10 2 5 5 5 6

Voornemens last onder dwangsom 3 1 0 2 2 3

Last onder dwangsom of bestuursdwang 2 1 7 nb nb nb

Processen verbaal 1 0 nb nb nb nb

Tot en met 2018 werden alle meldingen vanuit systeem 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 binnen de ANVS. 

De inspectie nucleair transport 2022 in het kader van beveiliging ging over 
de afvoer brandstofelementen van EPZ naar La Hague in Frankrijk via 
COVRA. Er waren geen bijzonderheden tijdens dit transport. De controle 
draaiboeken zijn administratieve controles.

Vervoersmeldingen
De ANVS behandelt jaarlijks vervoersmeldingen, die gedaan worden vanuit 
verplichtingen in vervoersvergunningen of vanuit verplichtingen afkomstig 
van algemene regels (bijvoorbeeld Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen 
en radioactieve stoffen). Inspecteurs houden toezicht door middel van 
administratieve controles en kunnen fysieke inspecties uitvoeren op het 
gemelde voorgenomen vervoer.

Gezamenlijke inspecties met FANC en ASN
De ANVS voerde in 2022 gezamenlijke inspecties uit met inspecteurs van 
de Belgische autoriteit (FANC) en de Franse autoriteit (ASN). Waar de ANVS 
in 2021 voornamelijk toezag op het vervoer over binnenwater en over zee 
was dit in 2022 met name op het vervoer van hoogactieve bronnen (HASS) 
en andere radioactieve stoffen over de weg. Voor 2023 staan opnieuw 
inspecties met in ieder geval het FANC op de agenda.

Tabel 7 Toezicht nucleaire beveiliging transport

Nucleaire beveiliging 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Inspecties nucleair transport 1 1 7 7 5 7

Controles draaiboeken categorie  
III transport

115 101 138 158 116 97
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Naar aanleiding van de informatie over de hangers, heeft de ANVS in 2022 
ook vragen beantwoord van verontruste burgers. Deze burgers hebben 
sieraden en andere objecten ter controle opgestuurd naar de ANVS. In 
een aantal gevallen bleken die producten inderdaad radioactieve stoffen 
te bevatten, waarna de burgers er afstand van hebben gedaan. De ANVS 
heeft ervoor gezorgd dat deze producten juist werden afgevoerd.
Door de internationale aandacht voor deze actie zijn er gesprekken gevoerd 
met autoriteiten van landen waar soortgelijke producten worden verkocht. 
Uit deze gesprekken blijkt dat diverse landen, net als Nederland, geconfron-
teerd worden met het feit dat de handel via internationale webshops 
moeilijk onder controle te krijgen is. De ANVS heeft dit onderwerp voor 
internationale afstemming ingebracht via de vereniging HERCA.

Industriële installaties
In Nederland werken veel bedrijven met natuurlijke grondstoffen zoals 
olie, gas, ertsen en mineralen. Dergelijke grondstoffen bevatten kleine 
hoeveelheden radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong, ook wel 
‘NORM’ (Naturally Occuring Radioactive Materials) genoemd. Bij het 
verwerken van de grondstoffen kunnen deze NORM-stoffen zich ophopen 
in de industriële installaties. Als dit ophopen voortduurt kan de hoeveel-
heid radioactieve stoffen boven vrijstellingsgrenswaarden uitkomen. 
Als dat gebeurt dan moeten de bedrijven een autorisatie (registratie of 
vergunning) hebben en stralingsbeschermingsmaatregelen nemen om  
hun activiteiten gereguleerd en veilig te kunnen voortzetten. 

Met de invoering van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescher-
ming (Bbs) in 2018 zijn de vrijstellingsgrenswaarden voor enkele NORM-
stoffen bijgesteld. Hierdoor neemt het aantal bedrijven dat een autorisatie 
nodig heeft toe. Uit meldingen die de ANVS ontvangt, zien we dat de 
afgelopen jaren ook vaker kunstmatige radioactieve stoffen boven 

1.3.3 Toezichtsactiviteiten 
stralingstoepassingen

Consumentenproducten: sieraden met radioactieve stoffen
Ook in 2022 heeft de ANVS zich nog bezig gehouden met de toezichtsactie 
die de ANVS eind 2021 is gestart naar aanleiding van sieraden die online 
te koop werden aangeboden en radioactieve stoffen bevatten. De ANVS 
heeft in 2021 verkopers opgeroepen de verkoop te stoppen, want de 
verkoop van dergelijke producten is verboden. Het ging onder meer om de 
‘Quantum Pendant’ anti-5G hanger, en andere ‘negatief ionen’ sieraden. 

Uit onderzoek dat de ANVS heeft laten uitvoeren door het RIVM, bleek 
dat de producten radioactieve stoffen bevatten en daardoor continu 
ioniserende straling uitzenden. Bij deze consumentenproducten konden 
gevolgen voor de gezondheid, zoals het rood worden van de huid, niet 
volledig worden uitgesloten. Gezien de lage straling is de kans hierop zeer 
klein. Maar om elk risico te voorkomen, heeft de ANVS de bezitters van 
dergelijke producten opgeroepen deze niet meer te dragen. En omdat de 
ANVS voorzag dat mogelijk niet elke koper via de Nederlandse leveranciers 
bereikt kon worden, heeft de ANVS gezorgd dat de informatie over de 
producten breed beschikbaar werd gesteld.

Een aantal van de aangeschreven verkopers gaf begin 2022 bij de ANVS 
aan dat zij geen voorraad ‘Quantum Pendant’ en ‘negatief ionen’ sieraden 
hebben of dat zij deze nooit hebben verkocht. Uiteindelijk heeft de ANVS 
bij twee verkopers de producten opgehaald. Eind 2022 had de ANVS 
nog een toezichtactie lopen bij een aantal Nederlandse verkopers. Naar 
verwachting is deze toezichtactie medio 2023 afgerond. 
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meldingen gedaan via het Incident and Trafficking Database (ITDB) systeem 
van het IAEA, met als doel andere landen te informeren. Naar aanleiding 
daarvan zijn er contacten gelegd met het land van herkomst om te traceren 
waar de bronnen vandaan komen. 

Autobrand in Venlo
Eind oktober 2022 heeft de ANVS de Veiligheidsregio Limburg-Noord 
bijgestaan bij het bestrijden van een voertuigbrand op een industrieterrein 
in Venlo. De bestuurders waren gevlucht en hadden volgens omstanders 
geroepen dat er uranium in het voertuig zou zitten. Het voertuig bevatte 
verpakkingen die niet goed te blussen waren en de brandweer heeft 
stralingsmetingen verricht en verhoogde waarden gemeten. Hierop is het  
industrieterrein ontruimd en is om assistentie van de ANVS gevraagd. 

De ANVS is samen met een meetteam van het RIVM ter plaatse gegaan. 
Tegelijkertijd is een gedeelte van het Crisis- Expertteam straling en nucleair 
(CETsn) bijeen geroepen voor advisering en beantwoording van vragen.  
Ter plaatse kon alleen een zeer licht verhoogd stralingsniveau op de 
verpakkingen worden gemeten. Uit nadere analyse bleek dat dit veroorzaakt 
werd door de radioactieve stof lanthaan-138. Dit is een radioactieve stof 

 vrijstellingsgrenswaarden in industriële installaties worden aangetroffen. 
Het gaat dan om de radioactieve stof cesium-137, die in 1986 is vrijgekomen 
bij de kernramp in Tsjernobyl. Dit cesium is in de loop van de tijd deels 
opgenomen in plantaardig materiaal, met name in de Baltische staten. Dit 
materiaal wordt onder andere in Nederlandse biomassacentrales verwerkt. 
Het cesium komt hierbij in de vliegas terecht. Het is op zich geen nieuw 
verschijnsel, maar met de aanscherping van de grenswaarden van het Bbs 
kunnen vliegassen vergunningplichtig worden. De ANVS houdt deze 
ontwikkeling nauwlettend in de gaten. 

Kunstmatige radioactieve bronnen in schroot
In Nederland wordt schroot gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid 
van radioactieve stoffen. Op deze manier kan radioactief besmet schroot 
worden verwijderd voordat het een risico kan opleveren voor mens en 
milieu. Doorgaans worden daarbij geringe hoeveelheden natuurlijke 
radioactieve stoffen aangetroffen. 

In 2022 zijn een aantal kunstmatige radioactieve bronnen aangetroffen 
in geïmporteerde containers met schroot. Het ging daarbij om bronnen 
die waarschijnlijk in het buitenland gebruikt zijn voor het uitvoeren van 
industriële processen.
Detectie van de containers met radioactief besmet schroot vond plaats 
met de detectiepoorten van de Douane op de Maasvlakte Rotterdam en bij 
schrootbedrijven. Gedetecteerde ladingen radioactief besmet schroot bij 
de Douane zijn daarna bij de geadresseerde schrootbedrijven onderzocht, 
onder begeleiding van een stralingsbeschermingsdeskundige. De daarbij 
aangetroffen bronnen zijn veiliggesteld en als radioactief afval afgevoerd 
naar COVRA. De hoeveelheid radioactiviteit in de bronnen was dusdanig 
laag dat deze geen gevaar zouden opleveren wanneer personen daaraan 
worden blootgesteld. Van de vondsten heeft de ANVS internationale 

Bij een autobrand in Venlo vroeg de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord om 
assistentie van de ANVS.
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De ANVS is in 2021 een inspectieproject gestart bij aantal ziekenhuizen 
waar nucleaire geneeskunde wordt gedaan. De aanleiding voor het project 
waren enkele incidenten waarbij sprake was van een ontoereikend intern 
toezicht op radioactiviteit in afvalstromen. Er leek een samenhang te zijn 
met de introductie van nieuwe typen behandelingen.

De inspecties richtten zich op het veilig werken met radioactieve stoffen, 
het intern toezicht binnen het ziekenhuis op de stralingsbescherming, de 
deskundigheid die daarvoor nodig is, het management van radioactieve 
afvalstoffen, de lozingen en de stralingsbelasting voor het milieu. In dit 
inspectieproject inspecteerde de ANVS in totaal 25 ziekenhuizen, waarbij 
de aard en de omvang van de technieken die worden toegepast divers 
zijn. Hierdoor krijgen we een beeld van de verschillende diagnostische- en 
therapeutische technieken en het ontstaan van radioactieve afvalstoffen 
bij deze toepassingen.

Het inspectieproject startte met drie inspecties in 2021. Vanwege de 
coronapandemie zijn de overige inspecties een paar maanden uitgesteld. 
De ANVS heeft daarop de resultaten van de eerste inspecties gedeeld 
met de ziekenhuisbranche, waardoor andere ziekenhuizen hiervan 
konden leren. De overige 22 inspecties heeft de ANVS in 2022 uitgevoerd 
en eind 2022 zijn de inspecties afgerond, de resultaten worden in 2023 
gepubliceerd.

Tijdens de inspecties heeft de ANVS vastgesteld dat voorschriften in 
wetgeving en de vergunningen van de ziekenhuizen op enkele punten 
onduidelijk en slecht uitvoerbaar zijn. Daarom zijn tijdens de inspecties 
op deze punten observaties uitgevoerd. De ANVS heeft op deze punten 
dan ook niet gehandhaafd, ook omdat er geen onveilige situaties zijn 
aangetroffen. 

van natuurlijke oorsprong. Lanthaan-138 komt in een lage concentratie 
(0,09%) voor in het element lanthaan, dat voor verschillende (industriële) 
toepassingen gebruikt kan worden. Op de verpakkingen stond ook dat 
deze lanthaan bevatten. Hiermee kon het licht verhoogde stralingsniveau 
verklaard worden. Geconcludeerd is dat er geen significante stralingsrisico’s 
waren. Daarop is de locatie vrijgegeven.

Toezichtproject ‘Traceren van restactiviteit’
In de nucleaire geneeskunde worden radioactieve stoffen bij patiënten 
toegediend om een diagnose te stellen of om ziekten zoals kanker te 
behandelen. Bij nucleaire geneeskunde spelen een aantal risico’s. Ten 
eerste zijn dat de risico’s voor de medewerkers in het ziekenhuis die de 
radioactieve stoffen toedienen en die met de patiënten werken. Aan de 
andere kant zijn het risico’s die samenhangen met de verspreiding van 
radioactieve stoffen naar het milieu via bijvoorbeeld ziekenhuisafval of 
door lozing. Na toediening verdwijnt namelijk een deel van de radioacti-
viteit uit de patiënt door radioactief verval, maar het grootste deel wordt 
via het toilet geloosd op het riool. Als de patiënt in het ziekenhuis wordt 
verpleegd kan ook beddengoed en dergelijke radioactief worden. Er moet 
dus goed worden gelet dat geen besmette materialen onbedoeld buiten 
het ziekenhuis worden gebracht. De lozingen van radioactiviteit vanuit 
de patiënt vinden kort na de behandeling plaats in het ziekenhuis, maar 
daarna ook bij de patiënt thuis. De patiënt krijgt leefregels mee om huis-
genoten en anderen afdoende te beschermen.

De risico’s die samenhangen met nucleair geneeskundige toepassingen 
zijn goed bekend bij de ziekenhuizen en de ANVS, maar moeten wel 
regelmatig opnieuw in kaart worden gebracht. Dit komt omdat de 
nucleaire geneeskunde een snel bewegend vakgebied is en er regelmatig 
nieuwe behandelingen met radioactiviteit worden geïntroduceerd. 
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Daarnaast zijn administratieve overtredingen vastgesteld op het gebied 
van het bedrijfsnoodplan, de aanwijzing van de deskundigen en verant-
woordelijke personen en de bergplaatsadministratie. Tijdens herinspecties 
in de tweede helft van 2022 werd vastgesteld dat vrijwel alle overtredings-
situaties ongedaan zijn gemaakt en dat de overtredingen niet opnieuw zijn 
begaan. De resultaten van dit toezichtproject worden in 2023 gepubliceerd.

Toezichtproject ‘Iedereen aan boord’
Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) trad 
in 2018 in werking. Met deze nieuwe regelgeving op het gebied van 
stralingsbescherming veranderde het controlestelsel van handelingen 
met ioniserende straling. Voor die tijd was vaak alleen een melding bij de 
ANVS nodig voor het werken met bijvoorbeeld röntgenapparatuur. Deze 
meldingsplicht werd in 2018 vervangen door een autorisatieplicht (in de 
vorm van een registratie of vergunning), waarvoor een aanvraag bij de 
ANVS ingediend moest worden. Uiterlijk februari 2020 moesten onderne-
mers hieraan voldoen.

In 2020 stelde de ANVS een nalevingsachterstand vast ten aanzien van de 
autorisatieplicht bij ondernemers in de veterinaire-, tandheelkundige- en 
industriële sector. Door deze nalevingsachterstand dreigden ondernemers 
buiten het stelsel van regelgeving te raken, wat gevolgen kan hebben 
voor de stralingsveiligheid van medewerkers en de omgeving. Om dit te 
voorkomen voerde de ANVS in 2020 en 2021 een aantal toezichtacties 
uit. Naar aanleiding van deze acties hebben veel ondernemers alsnog een 
registratie of vergunning aangevraagd. Na de toezichtacties in 2020 en 
2021 is vastgesteld dat van de veterinaire en tandheelkundige sector het 
merendeel van de ondernemers in beeld is bij de ANVS. 

De ANVS gebruikt de resultaten van de observaties om, samen met 
branche- en beroepsverenigingen, te kijken waar knelpunten liggen en 
hoe deze kunnen worden opgelost en wie dit uitvoert. Ook heeft de ANVS 
gezien dat het alvast delen van eerste resultaten na eerste inspecties de 
naleving in het werkveld heeft gestimuleerd.

Toezichtproject ‘NDO-bergplaatsen’
Niet-destructief onderzoek (NDO) is een verzamelnaam voor alle materiaal-
onderzoekstechnieken waarbij een te onderzoeken product niet wordt 
beschadigd. Eén van de technieken waarmee producten inwendig op 
kwaliteit kunnen worden gecontroleerd is industriële radiografie. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van röntgentoestellen of zeer sterke radioactieve 
bronnen (hoogactieve bronnen). Tussen oktober 2021 en maart 2022 
voerde de ANVS inspecties uit bij bedrijven die industriële radiografie met 
hoogactieve bronnen uitvoeren. Tijdens de inspecties is vooral gekeken of 
de bedrijven de voorschriften voor veiligheid en beveiliging van hoogac-
tieve bronnen naleven. De inspecties richtten zich dan ook op de opslag in 
de bergplaats, het eigen toezicht daarop, de deskundigheid die daarvoor 
nodig is, de omgang met ongewenste stralingsrisico’s en het voorkomen 
van blootstellingen. Daarnaast is gekeken naar de maatregelen die de 
bedrijven nemen tegen misbruik, sabotage of diefstal van de hoogactieve 
bronnen.

De ANVS heeft vergunning verleend voor ruim 60 bergplaatsen, waarin de 
hoogactieve bronnen die worden gebruikt in de industriële radiografie 
kunnen worden opgeslagen. In dit toezichtproject zijn 10 van deze opslag-
locaties geïnspecteerd. Daarbij zijn vooral overtredingen vastgesteld op 
het gebied van het beveiligingsplan, de beveiligingsmaatregelen, de brand-
werendheid en de bekendheid van de bergplaats bij de veiligheidsregio. 

Jaarverslag ANVS 2022 | 1. De ANVS in 202232



Het kan ook voorkomen dat patiënten overlijden op het moment dat 
er in hun lichaam nog radioactieve stoffen aanwezig zijn. Ook dan zijn 
ze een tijdelijke bron van straling. Cremeren is direct na behandeling 
met bepaalde radioactieve stoffen niet toegestaan. Naar aanleiding van 
incidenten in crematoria in 2018, waarbij patiënten gecremeerd waren die 
kort voor hun overlijden een therapie hadden ondergaan met radioactieve 
stoffen, heeft de ANVS een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
een graduele aanpak. Op basis van studies die het RIVM uitvoerde naar de 
gevolgen voor bevolking en milieu van een dergelijk incident, ontwikkelde 
de ANVS in 2022 een handelingsperspectief voor uitvaartbedrijven. Daarin 
staan opties voor het veilig cremeren van overleden patiënten en het 
uitstrooien van de as en opties om de stralingsrisico’s voor de mens en 
leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook heeft de ANVS een inspec-
tierichtlijn opgesteld hoe om te gaan met een melding van een dergelijk 
incident in een crematorium. Dit is uitgevoerd in samenwerking met de 
arbeidsinspectie.

Om het belang van goede naleving van de autorisatieplicht te benadrukken 
heeft de ANVS in 2022 inspecties uitgevoerd bij 16 tandheelkundige- en 
10 veterinaire praktijken. Naast aandacht voor de correcte autorisatie 
(via registratie of vergunning) heeft de ANVS ook gecontroleerd of de 
praktijken voldeden aan de wettelijke eisen ten aanzien van de deskundig-
heid van werknemers, die bij de uitvoering van de handelingen zijn 
betrokken en de eisen voor het veilig werken met een röntgentoestel. 

Omdat er praktijken geselecteerd zijn die zich nog niet bij ANVS gemeld 
hadden, zijn er relatief veel overtredingen vastgesteld en heeft de ANVS 
gehandhaafd. Vervolgens voerde de ANVS herinspecties uit om te zien of 
de geconstateerde overtredingen ongedaan gemaakt zijn. Hieruit blijkt 
dat de gecontroleerde praktijken nu wel voldoen aan de regels. De bevin-
dingen van dit inspectieproject worden in 2023 gedeeld met de relevante 
brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Uitvaartproject
In de nucleaire geneeskunde en radiotherapie worden radioactieve stoffen 
gebruikt bij de behandeling van ziekten, zoals bijvoorbeeld schildklier-
kanker en prostaatkanker. In 2017 werden er ongeveer 4.822 geneeskundige 
behandelingen met radioactieve stoffen verricht in de Nederlandse 
ziekenhuizen. Door deze behandelingen met radioactieve stoffen worden 
patiënten zelf tijdelijk een bron van straling, ook na ontslag, en vormen 
daarmee een tijdelijk blootstellingsrisico voor hun omgeving. 
Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken worden aan deze patiënten 
leefregels. uitgereikt en besproken, voorafgaand aan hun behandeling. 
Leefregels zijn afgeleid van de richtlijn ‘Therapeutisch gebruik van radio-
nucliden’, die in 2021 is herzien door de Federatie Medisch Specialisten.
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Onder de aantallen uitgevoerde inspecties valt het (relatief) lage aantal 
reactieve inspecties op. Dit kan worden verklaard:
1. Vanwege een andere wijze van tellen. Sinds 2022 tellen we signalen als 

meldingen (een ander kengetal). In het verleden hadden we die optie 
niet en werd een signaal meteen een reactieve inspectie. Nu wordt een 
signaal alleen nog maar een reactieve inspectie als we er ook echt iets 
mee doen (administratief of fysiek).

2. Begin 2023 is van een aantal inspecties vastgesteld dat deze verkeerd 
ingedeeld waren. Deze zaken zijn toen heropend en aangepast, 
waardoor ze niet meer voor het jaar 2022 zijn meegeteld.

Overigens zegt het aantal reactieve inspecties niet iets over de capaciteit 
die het team moet inzetten om deze af te handelen, dat verschilt per (type) 
melding.

1.3.4 Beoordelingen 

In het kader van vergunningverlening heeft de ANVS de beoordeling van 
het Preliminary Safety Assessment Report (PSAR) en het veiligheidsrapport 
voor het nieuwe initiatief PALLAS in 2022 afgerond. Dit was een voort-
zetting van het werk uit 2020 en 2021 en heeft geresulteerd in de afronding 
van de beoordeling van alle benodigde veiligheidsdocumentatie voor de 
vergunningaanvraag van PALLAS. 

De ANVS heeft ook beoordelingen uitgevoerd van veiligheidsdocumentatie 
voor wijziging van vergunningen van bestaande inrichtingen. Dit heeft 
de ANVS onder andere gedaan voor de oprichting van het FieldLab en de 
Interim Storage Facility bij NRG en het Multifunctioneel Opslaggebouw 
(MOG) bij COVRA. 

Tabel 9 Toezichts- en handhavingsactiviteiten stralingstoepassingen

Stralingsbescherming; medische en 
industriële toepassingen

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Uitgevoerde inspecties inclusief controles:
- waarvan reactief
- waarvan proactief

149
48

101

300
200
100

685
491
194

158
91
67

99
nb
nb

21
nb
nb

Waarschuwingen 64 217 83 
(Inclusief 
gedoog-
toestem-
mingen)

39 28 14

Voornemens last onder dwangsom 34 51 28 36 14 10

Last onder dwangsom 1 4 2 0 1 1

Processen-verbaal 6 7 10 9 1 3

Tijdelijk stilleggen werk of object  
(tijdelijke bergplaatsen)

23 26 35 32 27 0

Bestuurlijke strafbeschikking 0 0 0 0 0 0

Geen of beëindiging overtreding 81 120 34 40 25 0

Meldingen radioactief schroot 136 200 176 146 180 157

Meldingen Douane 57 41 55 34 68 32

Meldingen stralingsincidenten 116 180 171 126 150 160

Stralingstoepassingen; beveiliging 
radioactieve stoffen (BRAS)

2022 2021 2020 2019 2018 2017

BRAS-inspecties  
(Beveiliging radioactieve stoffen): 
- waarschuwingen 
- voornemen last onder dwangsom

24

6
3

18

6
5

6

0
0

28 

17 
2 

13 

6 
1

26 

12 
2
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Quickscan ANVS van Milieueffectrapport nieuw gebouw opslag 
kernafval België
Het Belgische bedrijf Belgopress wil in Dessel een nieuwe installatie 
bouwen voor de opslag van radioactief afval. Belgopress heeft daarvoor 
een vergunning aangevraagd bij het FANC, de Belgische toezichthouder 
op nucleaire veiligheid. Het FANC heeft de ANVS geïnformeerd over 
de vergunningaanvraag. De ANVS heeft het milieueffectrapport en het 
veiligheidsplan gelezen. De resultaten van deze beoordeling zijn te lezen  
in onderstaande quickscan.
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/11/02/
quickscan-anvs-van-milieueffectrapport-nieuw-gebouw-opslag-kernaf-
val-belgie

Quickscan ANVS van Milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Polen 
Polen heeft plannen voor de bouw en operatie van een kerncentrale in de 
gemeente Choczewo of in de gemeente Gniewino en Krokowa. Het Poolse 
bedrijf Polskie Elektrownie heeft hiervoor een milieueffectrapportage 
(MER) opgesteld met beschrijvingen van de radiologische effecten. Zowel 
de normale bedrijfsvoering als ongevalsscenario’s worden beschreven in 
dit MER. De ANVS heeft deze MER beoordeeld en de resultaten van deze 
beoordeling zijn te lezen in onderstaande quickscan.
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/10/25/
resultaat-quickscan-mer-nieuwe-kerncentrale-polen

Resultaten Quickscan Technologie- en Logistiekgebouw Emsland (TLE) 
Op 31 december 2022 vervalt de operationele vergunning voor de kern-
centrale Emsland in Duitsland. De kerncentrale moet daarna onmiddellijk 
ontmanteld worden. Er is in Duitsland de vergunning aangevraagd voor  
de oprichting van een Technologie- en Logistiekgebouw Emsland (TLE).  
De ANVS publiceert resultaten van een quickscan op basis van de 

De ANVS heeft in het kader van toezicht in 2022 36 beoordelingen naar de 
veiligheid en beveiliging bij nucleaire installaties uitgevoerd. Op basis van 
een positieve beoordeling wordt door het bevoegd gezag een goedkeuring 
gegeven aan het plan voor een wijziging bij een nucleaire installatie binnen 
de vergunning. Dat is minder dan het gemiddelde van afgelopen jaren 
omdat er relatief weinig wijzigingsplannen door de nucleaire vergunning-
houders zijn aangeboden aan de ANVS. 
Dit heeft gedeeltelijk te maken met het eind van de cyclus van de 
Tienjaarlijkse Veiligheidsevaluaties (10-EVA). In de eerste jaren na een 
dergelijke evaluatie vinden veel wijzigingen plaats bij implementatie 
van de geconstateerde verbetering. De grootste nucleaire installaties 
doorlopen in 2023 en 2024 weer de Tienjaarlijkse Veiligheidsevaluatie.  
Dat zijn de Hoge Flux Reactor en de Kerncentrale Borssele.

Ook heeft de ANVS in 2022 drie geactualiseerde ontmantelingsplannen 
beoordeeld: van de KCB, COVRA en Urenco. Ook beoordeelde de ANVS het 
herziene bedrijfsnoodplan van COVRA. Voor NRG beoordeelde de ANVS 
het herziene Plan van Aanpak voor het Radioactive Waste Management 
Programme (RWMP), dat toeziet op de veilige afvoer van het in Petten 
gelegen historisch radioactief afval naar COVRA.

Beoordelingen buitenlandse activiteiten
De ANVS heeft in 2022 quickscans uitgevoerd bij nieuwe ontwikkelingen in 
het buitenland.

Tabel 10 Beoordelingen van (wijzigings)plannen van nucleaire installaties)

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nucleaire Veiligheid en Beveiliging 36 55 70 84 96 110
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milieueffect rapportage wat de eventuele grensoverschrijdende radio-
actieve gevolgen hiervan kunnen zijn. 
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/05/30/
resultaten-quickscan-emsland-tle
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/05/24/
quickscan-ontmanteling-en-buitengebruikstelling-emsland

1.3.5 ANVS publiceert handhavingsbesluiten

Bij de constatering van een overtreding van een voorschrift uit een 
vergunning of wet- en regelgeving kan de ANVS besluiten tot het opleggen 
van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. De ANVS 
publiceert deze handhavingsbesluiten op de website.

In 2022 is vanuit het toezicht op stralingstoepassingen, naar aanleiding 
van het herhaald vaststellen van overtredingen bij een tandheelkundige 
praktijk, een handhavingsbesluit in de vorm van een last onder dwangsom 
opgesteld. Na het opheffen van de overtredingen is deze in 2022 ook weer 
ingetrokken.
Daarnaast is bij twee schrootbedrijven geconstateerd dat overtredingen, 
waarvoor in 2020 en 2021 een last onder dwangsom werd opgelegd, niet 
opnieuw zijn begaan. Deze handhavingsbesluiten zijn daarom in 2022 
ingetrokken. 

In 2022 werden vanuit het toezicht op nucleaire installaties en transporten 
(zowel veiligheid als beveiliging) drie lasten onder dwangsom opgelegd. 
Eén daarvan werd in 2022 ook weer ingetrokken nadat de overtreding was 
beëindigd. 
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Deze strategische agenda kent vier thema’s: 
1. Uitwerking en implementatie van de IAEA-richtlijnen. 
2. Uitwerking van de stralingsbeschermingsstrategie.
3. Internationale harmonisatie. 
4. De nationale kaders voor crisisbeheersing. 

De ANVS is vanuit haar kennis- en adviesrol actief op alle vier de thema’s 
en is trekker van diverse deelprojecten. 

De ANVS zorgt samen met partners dat Nederland zo goed mogelijk 
is voorbereid op eventuele crisissituaties op het gebied van nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS is daarbij verantwoordelijk 
voor het goed functioneren van het CETsn. Dit onafhankelijke crisis-
expertteam zorgt voor een tijdig- en kwalitatief hoogwaardig advies 
over eventueel te treffen maatregelen op basis van het technische-, 
radiologische- en gezondheidskundige beeld van de situatie. Een 24-uurs 
bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is hiervoor ingeregeld.  
In opdracht van de ANVS brengt het RIVM samen met een aantal andere 
kennispartners door metingen en modelberekeningen het radiologisch-  
en gezondheidskundig beeld van de crisissituatie in kaart en toetst zij de 
niveaus aan interventielimieten en (internationale) normen. Het CETsn 
adviseert via de nationale crisisstructuur de verantwoordelijke bewinds-
personen en de betrokken veiligheidsregio’s over de eventueel te treffen 
maatregelen. Zij informeert het publiek en de buurlanden via de daartoe 
ingerichte kanalen.

1.4.1 Strategische agenda crisisbeheersing

In mei 2021 heeft het DCC-IenW in samenwerking met de ANVS en andere 
crisispartners in de stuurgroep, die het Landelijk Crisisplan Straling (LCS) 
beheerd, een strategische agenda vastgesteld om in samenhang verschil-
lende vernieuwingen en verbeteropgaven op het gebied van crisisvoor-
bereiding en -respons aan te pakken. 

1.4 Crisisvoorbereiding en -respons
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NRG heeft wel plaatsgevonden. In deze opleiding zijn de noodprocedures 
doorlopen en is gebruik gemaakt van Virtual Reality apparatuur met gesi-
muleerde details van de installatie. Hierdoor is geoefend met realistische 
scenario’s. De situatie in Oekraïne heeft het hele voorjaar inzet gevraagd 
van CETsn functionarissen, met name gericht op publiekscommunicatie. 

De ANVS heeft in 2022 aan internationale oefeningen meegedaan. Zo 
heeft in november een CONvention Exercises (CONVEX)-2a oefening 
vanuit het IAEA plaatsgevonden gericht op het internationaal melden van 
crisissituaties. Ook is in december in EU-verband deelgenomen aan een 
internationale ECUREX-oefening. ECUREX zijn oefeningen van ongevals-
notificatie op Europees niveau via het European Union Urgent Radiological 
Information Exchange (ECURIE) netwerk. 
CONvention Exercises zijn oefeningen volgend uit de Convention on Early 
Notification of a Nuclear Accident en de Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. De CONVEX-2a 
oefening is gericht op het beoefenen van de competent authority rol, dus 
de internationale communicatie over een ongevalssituatie. Het is geen 
fullscale oefening, zoals een CONVEX-3 oefening waarbij wel ook CETsn 
breder wordt ingezet.

Ten slotte heeft in november en december 2022 het CETsn samen met 
vergunninghouder EPZ, DCC-IenW en de Veiligheidsregio Zeeland 
zevenmaal geoefend op basis van een groot ongevalsscenario bij de 
kerncentrale in Borssele. In deze oefening is gericht op het steeds bijstellen 
van het technisch- en radiologisch beeld in een snel veranderende situatie 
en het tijdig en accuraat leveren van informatie en advies.

De ANVS evalueert alle trainingen, oefeningen en inzetten van het CETsn 
om de crisisorganisatie continu te blijven verbeteren.

In 2022 is een nulmeting uitgevoerd over de implementatie van de 
IAEA-richtlijnen om het vervolgtraject verder vorm te geven. Uiteindelijk 
moet dit in de toekomst gaan leiden tot deelname aan een Emergency 
Preparedness Review (EPREV)-missie van het IAEA. De stralingsbescher-
mingsstrategie wordt verder uitgewerkt door voor alle ongevalscategorieën 
één of meer scenario’s met gevolgen in verschillende orden van grootte uit 
te werken en hiervoor maatregelpakketten te ontwerpen voor de urgente 
fase. Hierdoor kan in de toekomst sneller een al vooraf afgewogen advies 
gegeven worden. In 2022 is gestart met scenario’s voor de categorie 
ongevallen bij kerncentrales binnen Nederland. Onder het vierde thema is 
de structuur en werkwijze van het CETsn tegen het licht van de nationale 
kaders voor crisisbeheersing gehouden en zijn mogelijkheden voor 
 optimalisatie geïdentificeerd. Dit is onder andere ingezet naar aanleiding 
van een aanbeveling van de wettelijke zelfstandig bestuursorgaan 
(zbo)-evaluatie die in 2019 heeft plaatsgevonden. Ook zijn lessen uit 
(nationale) oefeningen en uit de respons op de situatie in Oekraïne 
getrokken. Samen vormt dit input voor het opnieuw verder vormgeven 
van het CETsn in 2023 om de doelmatigheid, snelheid en kwaliteit van  
het advies verder te verbeteren. 
Het volledig afronden van alle onderdelen uit de strategische agenda duurt 
volgens planning meerdere jaren.

1.4.2 Crisisoefeningen

Voor het eerste kwartaal van 2022 waren vier oefeningen met NRG en 
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gepland. Helaas konden deze 
niet doorgaan vanwege de inzet van het CETsn in februari en maart bij 
de gebeurtenissen in Oekraïne. Deze oefeningen zijn opnieuw ingepland 
voor 2023. De opleiding ter voorbereiding op de ongevalsscenario’s bij 
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In 2022 hebben medewerkers van de ANVS ook deelgenomen aan peer 
review missies onder verantwoordelijkheid van het IAEA. Het betrof twee 
deelnames aan IRRS-missies (Integrated Regulatory Review Service) 
aan Argentinië en Slowakije en één deelname aan een INSSP-missie 
(Integrated Nuclear Security Support Plan) in Libanon. 

Om voorbereid te zijn op de mogelijke bouw van nieuwe nucleaire 
installaties in Nederland zoekt de ANVS de samenwerking op met haar 
collega-regulators in het buitenland zoals Radiation & Nuclear Safety 
Authority (STUK) (Finland), Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) 
(Canada) en United States Nuclear Regulatory Commission (US NRC) 
(Verenigde Staten). In het kader daarvan is de ANVS op werkbezoek 
geweest in Finland en Canada, om ervaringen te uit te wisselen over wat er 
op een regulator af kan komen bij nieuwe projecten. De ANVS heeft in het 
kader van die voorbereidingen in 2022 ook een samenwerkingsovereen-
komst afgesloten met CNSC en de samenwerkingsovereenkomst met US 
NRC verlengd. Verder hebben in bilateraal verband bestuurs- en directie- 
overleggen plaatsgevonden met de evenknieën van de ANVS uit de 
buurlanden: FANC (België), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (Duitsland) en STUK.  
Al deze activiteiten zijn in lijn met het speerpunt ‘Verbreden van de inter-
nationale samenwerking’ uit het ANVS Koersdocument (2022-2025).

1.5.1 Internationaal

Verbreden internationale samenwerking
De ANVS neem frequent deel aan overleggen georganiseerd door 
internationale organisaties die een rol hebben in nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming zoals het IAEA, ENSREG, WENRA en HERCA.

1.5 (Inter)nationale samenwerking
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procedures op dit gebied, het nog meer verbreden van het verouderings-
beheerprogramma en het aanbieden van training aan medewerkers op het 
gebied van dit verouderingsbeheerprogramma.

Samenvatting van het rapport van de CSO-missie van het IAEA bij de  
Hoge Flux Reactor in Petten.
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2022/06/30/
rapport-cso-missie

Voorbereiding IRRS-missie (4-16 juni 2023)
In juni 2023 vindt in Nederland de tweede IRRS missie plaats. Volgens de 
EU-richtlijn 2014/87/Euratom (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0087&from=EN) zijn lidstaten verplicht om 
minstens één keer per tien jaar een zelfevaluatie uit te voeren en deze te 
laten toetsen door een internationale expertgroep. De EU-landen hebben 
afgesproken dat alle lidstaten hiervoor het instrument IRRS van het IAEA 
gebruiken. Bij deze missie worden wet- en regelgeving, de organisatie en 
de taakuitvoering van de overheid getoetst aan IAEA-richtlijnen op het 
gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. 
De voorbereiding is begonnen in 2022 (en loopt door in 2023) en bestaat 
uit een zelfevaluatie, waarbij de ANVS diverse vragenlijsten over verschil-
lende thema’s moet beantwoorden. Bij de voorbereiding, en tijdens de 
missie zelf, zijn IenW, ANVS en de ministeries van VWS en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) betrokken. 

Voorbereiding IPPAS-missie (2-13 oktober 2023)
De International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) is de missie 
van het IAEA die over nucleaire beveiliging gaat. Nederland heeft al 
driemaal een dergelijke missie ontvangen en vervolgens een follow-up 
missie gehad in 2012. In oktober 2023 staat er opnieuw een IPPAS-missie 

Voor meer informatie over de samenwerkingsovereenkomsten bekijk de 
onderstaande informatie op de ANVS-website:

• Memorandum of Understanding between CNSC and ANVS 2022 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de ANVS en de CNSC, de Canadese 
toezichthouder op nucleaire veiligheid. Er staan afspraken in over het 
uitwisselen van informatie over nucleaire zaken die nodig zijn voor de 
taakuitvoering van beide organisaties. 
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/12/07/
memorandum-of-understanding-between-cnsc-and-anvs-2022

• Partnership Arrangement US NRC - ANVS 2022 -2027  
Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de US NRC  
en de ANVS. 
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/09/28/
partnership-arrangement-us-nrc-anvs-2022 

Rapport CSO missie
Op verzoek van de ANVS was het IAEA in de week van 21 tot 28 juni bij  
de HFR in Petten. Het IAEA voerde daar een CSO-missie (Continued Safe 
Operation) uit. Met de CSO-missie kijkt het IAEA of er aandachtspunten 
zijn op het gebied van verouderingsbeheer. Zo moet een vergunninghouder 
bijvoorbeeld weten wat de conditie is van verschillende onderdelen en 
wanneer onderdelen vervangen moeten worden. Het IAEA concludeerde 
zowel positieve zaken als een aantal verbeterpunten. NRG heeft volgens 
het IAEA grote stappen gezet in het neerzetten van systematisch veroude-
ringsbeheer, zodanig dat dit voldoet aan internationale standaarden. Dit 
komt volgens het IAEA onder andere door de speciale verouderingsbeheer-
coördinator die NRG heeft aangesteld, duidelijk beleid op het gebied van 
verouderingsbeheer en de sterke toewijding van het (management)team 
hierop. Ook de uitvoering van vervanging van onderdelen loopt goed.  
Als aandachtspunten noemt het IAEA onder andere het vastleggen van 
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Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2022/12/20/diverse-onderwerpen-op-het-ge-
bied-van-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming

Voorbereiding Convention on Nuclear Safety (CNS) (20-31 maart 2023)
In voorbereiding op de 8e en 9e toetsingsconferentie van de CNS, die zal 
plaatsvinden op 20-31 maart 2023, heeft de ANVS het landenrapport van 
Nederland voorbereid en onder verantwoordelijkheid van IenW ingediend. 
Tijdens de toetsingsconferentie zal het landenrapport gepresenteerd 
worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

1.5.2 Nationaal

Bestuurlijk overleg nationaal
Zowel het bestuur als het management van de ANVS spannen zich in 
om contact te komen met stakeholders. Het ANVS-bestuur heeft in 
2022 verscheidene overleggen gehad met lokale, regionale en nationale 
overheden en organisaties zoals de Douane, de DCMR, ziekenhuis 
Rijnstate, Veiligheidsregio’s en de Inspectieraad. Ook is er periodiek 
bestuurlijk en/of directieoverleg tussen de ANVS en nucleaire installaties 
en de stralingsbeschermingsbranche.

Inspectieraad
De Inspectieraad (IR) is een samenwerkingsverband tussen de rijksinspecties 
en andere rijkstoezichthouders met daarin een belangrijke rol voor de 
Inspecteurs-Generaal. Het doel van de IR is om het toezicht continu te 
versterken en verbeteren. Dat doet de IR onder andere door bij te dragen 
aan de gedachtenvorming en beleidsontwikkeling op het toezichtsterrein. 

gepland die de volledige scope van de vijf beschikbare modules bestrijkt. 
Bij de voorbereiding, en tijdens de missie zelf, zijn voornamelijk IenW en 
ANVS betrokken, maar ook de relevante vergunninghouders en -nationale 
partners voor nucleaire beveiliging. De voorbereiding is begonnen in 2022 
en loopt door in 2023. 

Voorbereiding ARTEMIS-missie (19-28 november 2023)
In november 2023 vindt de eerste Integrated Review Service for 
Radioactive Waste and Spent fuel Management, Decommissioning and 
Remediation (ARTEMIS) missie in Nederland plaats. Volgens de EU-richtlijn 
2011/70/Euratom (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=DE ) zijn lidstaten verplicht om minstens 
één keer per tien jaar een zelfevaluatie uit te voeren en deze te laten toetsen 
door een internationale expertgroep. In deze missie staan centraal het 
beleid, de wet- en regelgeving en de wijze waarop het beheer van radioactief 
afval en verbruikte splijtstoffen op nationaal niveau is geregeld. Bij de 
voorbereiding, en tijdens de missie zelf, zijn IenW en de ANVS betrokken.  
De voorbereiding is begonnen in 2022 en loopt door in 2023. 

Deelname IAEA Joint Convention
Van 27 juni tot en met 8 juli 2022 heeft in Wenen de zevende toetsings-
conferentie van het Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van het beheer 
van bestraalde splijtstof en over de veiligheid van het beheer van radio-
actief afval (Joint Convention) plaatsgevonden. De ANVS heeft samen met 
IenW en vertegenwoordigers van de radioactief afvalorganisatie COVRA 
deelgenomen. De bijeenkomst was vanwege COVID een jaar uitgesteld. 
De maatregelen, die Nederland heeft genomen om de verplichtingen van 
de Joint Convention na te komen, zijn door andere lidstaten tegen het licht 
gehouden aan de hand van een in 2020 opgeleverd nationaal rapport en 
een presentatie daarover in een landengroep.
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SodM en is in 2022 een werkafspraak tot stand gekomen tussen de NLA en 
de ANVS. Daarnaast is in 2022 de voorbereiding begonnen voor de werk-
afspraken tussen de IGJ en de ANVS. Verder zal in 2023 de voorbereiding 
worden opgestart voor werkafspraken tussen de Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit (NVWA) en de ANVS. Ook heeft in september 2022 een 
bijeenkomst plaatsgevonden tussen alle rijksinspecties met toezicht-
houdende taken op het gebied van stralingsbescherming. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn ieders beelden gedeeld over de risico’s en de prioriteiten 
in het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet voor wat betreft 
stralingsbescherming met het oog op een effectief- en efficiënt toezicht.

Convenant ANVS-VCNL maart 2022
De ANVS heeft met Verkeerscentrum Nederland (VCNL), onderdeel van 
Rijkswaterstaat op 22 maart 2022 afspraken gemaakt over het monitoren 
van bepaalde nucleaire transporten. Transporten met nucleair materiaal 
moeten bewaakt en beveiligd worden. Dat is afgesproken in internationale 
verdragen voor beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties. Het 
doel is om diefstal en sabotage tegen te gaan. Eén van de maatregelen 
om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Verdrag inzake de fysieke 
beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties is dat er voor transporten 
met nucleair materiaal een centraal communicatiepunt is aangewezen. 
Voorheen werd dit door de Nationale Politie gedaan. Nu treedt VCNL voor 
deze transporten op als centraal communicatiepunt en informeert de 
ANVS en Nationale Politie in geval van calamiteiten of incidenten. VCNL 
zorgt thans 24 uur per dag voor een veilige en vlotte doorstroming op het 
Nederlandse hoofdwegennet. Daarmee heeft VCNL de middelen en kennis 
om deze transporten onderweg goed te kunnen volgen. 

Vanaf januari 2022 is de ANVS geassocieerd lid van de IR (daarvoor 
agenda-lid) en gedurende heel 2022 was de bestuursvoorzitter van 
de ANVS lid van het Dagelijks Bestuur van de IR. Vanuit de ANVS zijn 
medewerkers betrokken geweest bij werkgroepen van de IR, zoals de 
werkgroep Governance en de werkgroep Kwaliteit. Vanuit de ANVS heeft 
de plaatsvervangend bestuursvoorzitter deelgenomen aan de eerste editie 
van het Programma Top Toezichthouders van de IR en de Academie voor 
Toezicht (AvT). Dit programma is ingericht voor de hoogste bestuurders 
van landelijke toezichthouders om kennis te delen en onderwerpen te 
bespreken over de maatschappelijke positionering van hun organisaties, 
strategische vraagstukken en dilemma’s. Een aantal ANVS-inspecteurs 
hebben een leertraject gevolgd dat door de IR werd georganiseerd, zoals 
leertrajecten voor beginnende inspecteurs en voor strategisch toezicht. 
De bestuursvoorzitter van de ANVS heeft een bijdrage geleverd aan de 
podcastserie van de IR ‘De Toekomst van Toezicht’ in een aflevering 
over transparantie en dialoog als belangrijke voorwaarde voor publiek 
vertrouwen in de ANVS.

Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming 
Op 28 september 2017 trad de Samenwerkingsovereenkomst stralings-
bescherming in werking. Deze overeenkomst is door elf partijen van 
de Rijksoverheid met een taak op het gebied van stralingsbescherming 
ondertekend, zoals (uitvoerings)beleid, vergunningverlening, toezicht en  
handhaving. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van de onder-
linge samenwerking. De overeenkomst bevat samenwerkingsafspraken 
op hoofdlijnen. Daarnaast geeft de overeenkomst de kaders weer voor 
werkafspraken. In dat kader zijn in 2021 werkafspraken gemaakt met 
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Bijeenkomst voor professionals en organisaties 
Op 7 juli 2022 heeft de ANVS een zomerbijeenkomst georganiseerd voor 
professionals en organisaties, van vergunninghouders tot organisaties 
waar de ANVS mee samenwerkt. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde 
het bestuur van de ANVS het nieuwe Koersdocument en in interactieve 
sessies (zoals onderwijs, onderzoek & (kennis)netwerken en vertrouwen 
& transparantie) is het gesprek gevoerd over de ANVS-speerpunten voor 
de komende jaren, zoals het versterken van de kennisinfrastructuur. 
Zo hebben we reacties gekregen over wat we goed doen, wat we beter 
kunnen doen en wat anderen – vanuit hun kennis en ervaring – als ontwik-
kelingen zien, die voor de ANVS van belang kunnen zijn in de verdere 
uitwerking van de koers.

1.5.3 Contact met stakeholders

Contacten onderhouden met belanghebbenden over het werk van de 
ANVS zijn cruciaal, zowel op nationaal- als internationaal gebied. Dat is 
een manier om goed in te kunnen spelen op vragen en behoeften van 
burgers, overheden en de sector. 
De ANVS volgt continu ontwikkelingen in sectoren en vakgebieden 
die relevant zijn voor haar werkzaamheden. Dat betreft bijvoorbeeld 
ontwikkelingen op het gebied van nucleaire geneeskunde en geothermie. 
Veranderingen in bijvoorbeeld behandelingen tegen kanker kunnen 
speciale afspraken over stralingsbescherming vragen en daarmee aanpas-
singen in vergunningen en/of toezicht nodig maken. Zo wordt het ANVS-
bestuur en de ANVS-experts uitgenodigd voor nationale- en internationale 
bijeenkomsten. Soms om meer informatie te geven over het werk van 
de ANVS en om nadere duiding te geven naar aanleiding van vragen die 
leven bij voorbeeld burgers, beleidsmakers en bestuurders. Zo heeft de 
ANVS tijdens een bijeenkomst van Dorpsraden in Zeeland meer informatie 
gegeven over hoe we werken.

De ANVS is onderdeel van een netwerk van organisaties dat betrokken is 
bij, en toeziet op, de nucleaire veiligheid, de stralingsbescherming en de 
daarmee samenhangende beveiliging. De ANVS heeft in dat netwerk een 
belangrijke initiërende rol. De contacten in het netwerk dragen bij aan 
meer wederzijds begrip, vertrouwen en kennisontwikkeling. Ze bevorderen 
daarnaast een goede taakuitvoering door de ANVS. 
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gezondheidsklachten in relatie met radioactiviteit waren er ook vragen 
over de resten van het Bijlmerrampvliegtuig van El-Al, die zich ook in deze 
stortplaats bevinden. Er zijn goede gesprekken gevoerd en het heeft meer 
inzicht opgeleverd bij zowel de bewoners als bij de organisatoren van de 
informatieavond.

1.6.2 RIVM-onderzoek

Het RIVM is in 2022 gestart met de uitvoering van de Radon Survey.  
Dit betreft een gecombineerde opdracht van de ANVS en SZW en is 
ook gezamenlijk gefinancierd. Het onderzoek levert een actualisatie en 
verdere detaillering van het beeld van de radonconcentratie in huizen 
en publiek toegankelijke gebouwen. Radon is een radioactief edelgas 
dat afkomstig is van nature voorkomende mineralen in de bodem en 
in bouwmaterialen. Ook al is de radonconcentratie in Nederland ten 
opzichte van andere landen laag, het levert een significante bijdrage aan 
de natuurlijke stralings blootstelling van de Nederlandse bevolking en 
wordt daarom gemonitord. Het SZW-onderzoek sluit hierop aan door met 
dezelfde techniek en methodiek te kijken naar werknemersblootstelling 
op  geselecteerde werkplekken. Het onderzoek zal nog een jaar doorlopen, 
waarna in 2024 rapportage volgt. Verder heeft het RIVM gewerkt aan het in 
kaart brengen van de bevolkingsblootstelling door kunstmatige bronnen, 
volgend op een in 2021 opgeleverd onderzoek naar de blootstelling aan 
natuurlijke stralingsbronnen. Dit onderzoek zal naar verwachting in 2023 
tot een rapport leiden. 

1.6.1 Andere overheden met kennis 
ondersteunen

Kennisinfrastructuur en straling
In 2022 heeft de ANVS de intensivering op kennisontwikkeling gecontinu-
eerd, zowel in de sector als intern waarbij opvolging wordt gegeven aan 
het werk van de interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap 
van IenW.

Informatieavond stortplaats Nauerna (Gemeente Zaanstad)
Op 22 november 2022 heeft ANVS een bijdrage geleverd aan een 
informatieavond over de stortplaats Nauerna. Bij omwonenden leefden 
vragen over de gevolgen van het storten van gevaarlijke stoffen voor 
de omgeving. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente 
Zaanstad in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland, 
de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de ANVS. De ANVS is betrokken omdat in 
het verleden op de stortplaats in Nauerna licht radioactieve stoffen van 
natuurlijke oorsprong zijn gestort. Hiervoor heeft de exploitant Afvalzorg 
een erkenning van de ANVS.

In 2021 ontstond er bij de omwonenden zorg over de stralingsveiligheid 
omdat er berichten in de pers verschenen over de aanwezigheid van 
de radioactieve stof polonium. Vanuit de ANVS waren een vergunning-
verlener, een inspecteur en een communicatieadviseur aanwezig om 
de vragen van omwonenden te beantwoorden. Naast vragen over 

1.6 Kennisondersteuning en onderzoek
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Verder is door het RIVM gewerkt aan versterking van de kennisbasis op het 
gebied van straling in de leefomgeving, onder andere door het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, ook in internationaal verband, en bijdragen 
in internationale gremia als het IAEA en de Euratom artikel 31 commissie. 
Naast de vraag gestuurde onderzoeksopdrachten en kennisopbouw 
heeft het RIVM ook in 2022 de contra-expertise bij nucleaire installaties, 
milieumonitoring en (ad-hoc) meetondersteuning bij toezichtsactiviteiten 
gecontinueerd. Een voorbeeld hiervan was de ondersteuning bij een 
melding van een voertuigbrand in Venlo waarbij mogelijk radioactief 
materiaal aanwezig was. 
Ook is met door de ANVS beschikbaar gesteld aanvullend budget, vooruit-
lopend op de toekenning van een nog lopende claim, verder gewerkt aan 
versterking van de ongevalsorganisatie, volgens het daarvoor opgestelde 
meerjarenplan. Dat die ongevalsorganisatie een voor ANVS belangrijke 
taak vervult, is in 2022 opnieuw onderstreept: de situatie rond de nucleaire 
installaties in Oekraïne maakte dat door de ANVS meerdere malen een 
beroep werd gedaan op de ongevalsmodellering door het RIVM om inzicht 
te krijgen in de potentiële gevolgen van een ongeval. En door eigen meting 
en monitoring van internationale meetnetwerken werd continu het actuele 
radiologisch beeld in kaart gebracht.

1.6.3 TSO (Bel-V consortium en GRS)

Tot 2022 heeft de ANVS gebruik gemaakt van Gesellschaft für Anlagen- 
und Reaktorsicherheit (GRS) als Technical Support Organization (TSO). Het 
contract voor nucleaire adviesdiensten en technische ondersteuning liep in 
2021 af en diende opnieuw Europees te worden aanbesteed. Hieruit volgde 
in 2022 een nieuw contract met een nieuwe TSO. Deze nieuwe TSO is een 
consortium van het Belgische BEL-V met het Franse IRSN (L’Institut de 

Eind 2022 is door het RIVM een vervolgstap gemaakt in de reeks onderzoe-
ken op het gebied van vrijstelling en vrijgave, gericht op het hergebruik van 
radioactieve restmaterialen en loopt een inventarisatie naar de afvalvolumes 
bij de ontmanteling van cyclotrons. Dit sluit aan bij het afvalstromen-
onderzoek en de nieuwe afvalinventaris die in opdracht van DGMI door 
het RIVM zijn uitgevoerd ten behoeve van het te actualiseren Nationaal 
Programma Radioactief Afval en Verbruikte Splijtstoffen. Om meer inzicht 
te verkrijgen in de blootstelling van de bevolking door medische radio-
nucliden die door uitscheiding in het riool terecht komen is aanvullend een 
pilot rioolwatermetingen opgestart. Deze pilot zal deel uit gaan maken van 
een groter programma waarin onderzocht wordt hoe milieulozingen van 
niet-nucleaire toepassingen beter in kaart kunnen worden gebracht. 
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Radioprotection et de Sûreté Nucléair) voor inspectiediensten aangevuld 
met Bureau Veritas, ook uit Frankijk maar opererend op wereldwijde 
schaal. De overstap van GRS naar de nieuwe TSO heeft tot gevolg dat de 
onderlinge samenwerking tussen ANVS en de TSO vanaf de basis opnieuw 
moest worden ingericht. Afgelopen jaar zijn er daarom met de TSO 
afspraken gemaakt over onder andere de manier van opdrachtverlening, 
de maandelijkse voortgangsrapportages en de wijze waarop documentatie 
(beveiligd) beschikbaar kan worden gesteld. 

In 2022 heeft de ANVS in totaal 25 opdrachten aan de TSO verstrekt. 
Hierbij kan gedacht worden aan specialistische ondersteuning bij beoor-
delingen, inspecties en onderzoek op onderwerpen zoals afvalbeheer, 
ontmanteling, verouderingsbeheer, ongevalsvoorbereiding, de kwalificatie 
van operators en Small Modular Reactors. Globaal beschouwd is de specia-
listische ondersteuning van de TSO vooral gerelateerd geweest aan de 
bestaande installaties, maar in de loop van 2022 is de TSO in toenemende 
mate ook betrokken geraakt bij de nieuwbouwinitiatieven.

GRS is vanaf 2022 geen TSO meer, omdat het contract tussen GRS en de 
ANVS afliep en er opnieuw (Europees) is aanbesteed, maar zal de komende 
jaren nog wel de ANVS-analysesimulator voor de Kerncentrale Borssele 
blijven onderhouden, ontwikkelen en het gebruik ondersteunen.
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??
...
?
...De ANVS zorgt voor informatievoorziening en voorlichting over nucleaire 

veiligheid en stralingsbescherming. Gedurende het gehele jaar heeft de 
ANVS informatie en nadere duiding gegeven naar aanleiding van de zorgen 
in de samenleving en vragen van media over de oorlog in Oekraïne (zie ook 
paragraaf 1.1.3). 

De ANVS zorgt dat er informatie beschikbaar is via de ANVS-website, 
sociale mediakanalen en ook door het organiseren van informatieavonden 
voor bewoners. De ANVS-website is in het afgelopen jaar door zo’n 
120.000 gebruikers bezocht, waarbij mensen veelal informatie zochten 
over de oorlog in Oekraïne. In vergelijking met vorig jaar is dat minder. 
Toen kwamen er 217.000 bezoekers op de ANVS- website, maar wel met 
een kanttekening: ruim 120.000 daarvan kwamen vanaf 15 december 2021 
voor het bericht over de licht-radioactieve anti-5G-hangers. In 2020 kreeg 
de site afgerond 60.000 bezoekers en in de 2019 waren dat er 50.000.
De pagina van de ANVS op LinkedIn werd in 2022 door ongeveer 3.250 
mensen actief gevolgd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. 
Een deel hiervan is de ANVS gaan volgen vanaf het begin van de oorlog in 
Oekraïne. 

1.7 Publieksvoorlichting

Ook het aantal persvragen en verzoeken voor interviews (krant, televisie, 
radio) nam toe. ANVS-experts en het bestuur werden gevraagd om een 
nadere duiding te geven over onder meer wat de situatie rond kerncentrales 
in Oekraïne voor Nederland zou betekenen. 
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1.7.2 Publicaties en handreikingen

De ANVS publiceerde in 2022 de volgende documenten over nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming. In dit overzicht zijn de publicaties 
opgenomen die nergens anders in dit jaarverslag aan bod komen.

Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en 
 stralingsbescherming 2022 
De Wegwijzer geeft een overzicht van het beleid over nucleaire veiligheid 
en stralingsbescherming. En laat zien welke overheidsorganisaties 
betrokken zijn. Deze versie is gemaakt in samenwerking met IenW en volgt 
die uit 2018 op.
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2022/08/17/wegwij-
zer-nationaal-beleid-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming-2022

Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen
De ANVS heeft een bijdrage geleverd aan het samenhangend inspectie-
beeld door de toezichthouders die sinds de implementatie van de 
Europese netwerk- en informatieveiligheid-richtlijn in de Wet beveiliging 
netwerk- en informatiesystemen samenwerken.
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2022/07/06/
samenhangend-inspectiebeeld-cybersecurity-vitale-processen 

1.7.1 In cijfers

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid in werking getreden en heeft de 
ANVS een centraal contactpunt waar de vragen kunnen binnenkomen 
(info@anvs.nl). Via het Klantencontactcentrum (KCC) komen er ook vragen 
binnen voor de ANVS. Het KCC beantwoordt de vragen namens de ANVS of 
schakelt experts van de ANVS om de vragen te beantwoorden. 

Tabel 11 Vragen en meldingen aan de ANVS per rubriek

Rubriek E-mail Telefoon Eindtotaal

ANVS-loket (KIM/ZAPP) 38 56 94

Nucleair 19 13 32

Overig ANVS 272 195 467

Straling algemeen 75 110 185

Stralingstoepassingen 208 321 529

Vervoer 28 81 109

Eindtotaal 640 776 1.416
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De wijziging betreft het vaststellen van een algemeen geldende termijn 
waarbinnen radioactieve afvalstoffen moeten worden afgevoerd, tenzij in 
de vergunning daarover iets anders is bepaald. De wijziging komt voort uit 
signalen uit het toezicht op de Kernenergiewet bij stralingstoepassingen. 
Op grond van ingekomen commentaren heeft er door de ANVS een her-
boordeling plaatsgevonden en is de concepttekst gewijzigd. Het afvoeren 
van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen 
vanaf de locatie van een nucleaire installatie, wordt van de werking van de 
standaard maximale afvoertermijn uitgezonderd. Het voornemen is om de 
verordening in de eerste helft van 2023 vast te stellen.
Op het punt van de wet- en regelgeving van het departement IenW is 
onder meer geadviseerd over de follow-up van de medio 2022 afgesloten 
internetconsultatie voor wijziging van diverse Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB) op basis van de Kernenergiewet.

De ANVS is op grond van de Kernenergiewet bevoegd om in het belang van 
de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging in verordenin-
gen regels te stellen over organisatorische- of technische onderwerpen. 
Een concept ANVS-verordening tot wijziging van de ANVS-verordening 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is medio 2022 onderwerp 
geweest van internetconsultatie.

1.8 Wet- en regelgeving
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Woo- en Who-verzoeken
Er is begin 2022 op twee Wob-verzoeken uit eind 2021 beslist. Ten aanzien 
van één van die verzoeken is bezwaar ingesteld. 
Vanaf 1 mei 2022 geldt er een nieuwe wet die de toegang tot overheids-
informatie regelt: de Woo. Er zijn vanaf mei 2022 vijf Woo-verzoeken 
ingediend bij de ANVS waarbij op vier verzoeken binnen of nagenoeg 
binnen de termijn is beslist. Daarbij heeft openbaarmaking van de 
documenten plaatsgevonden. 
Eén verzoeker is vanwege termijnoverschrijding naar de rechter gestapt. 
De rechtbank heeft, omdat het besluit vrij kort na het beroep is genomen, 
bepaald dat het beroep niet meer spoedeisend was. Het beroep is daarna ook 
ingetrokken. Door de ANVS zijn de griffierechten aan de verzoeker vergoed. 

Klachten
Er zijn geen klachten ontvangen bij de ANVS.

Tabel 12 Bezwaren, beroepen, Wob-verzoeken en klachten

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Bezwaarprocedures 4 8 12 10 5 4

Beroepsprocedures 0 1 2 3 2 1

Verzoeken van
WOO (voorheen Wob)
WHO

6
0

9
0

6
1

6
nb

4
nb

5
nb

AVG-verzoek 1 0 0 1 0 nvt

Klacht 0 0 1 1 4 0

Bezwaren
Er zijn in 2022 vier bezwaarschriftenprocedures gestart. Eén daarvan tegen 
een vervoersvergunning is ingetrokken. Een van de bezwaarschriften 
betrof een Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoek dat na mei 2022 
in de bezwaarfase op basis van de Wet open overheid (Woo) is behandeld. 
Dat bezwaar is ongegrond verklaard. De beslistermijn is met drie weken 
overschreden. Dat kwam onder meer doordat tijd nodig was om af te 
stemmen met een ander bestuursorgaan, waar over dezelfde documenten 
ook een Wob-verzoek en later bezwaar was ingediend.
Ten aanzien van de andere twee bezwaarschiften geldt dat één van de 
bezwaren is afgewezen omdat het procesbelang was vervallen. Het dictum 
in de beslissing op het andere bezwaar was ‘ongegrond’, waarbij wel de 
motivering van het oorspronkelijke besluit is aangevuld. De beslissing 
op bezwaar is acht weken na de beslistermijn verstuurd. Tijdens deze 
termijnoverschrijding is er contact geweest met de bezwaarmaker om hem 
hiervan op de hoogte te houden.

Beroepen
In het tweede kwartaal van 2021 is er door één belanghebbende bij de 
Raad van State beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar inzake 
de tariefstelling van COVRA. Deze zaak is in 2022 niet behandeld door de 
Afdeling Bestuursrechtspraak. Het is de verwachting dat de zaak in 2023 
wordt behandeld.

1.9 Bezwaren, beroep, Woo-verzoeken en klachten
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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 onder andere een vertrouwens-
persoon die ook voorlichting geeft op dit punt (onder meer aan nieuwe 
medewerkers). Begin 2022 is ook veel aandacht besteed aan de follow up 
van de eind september 2021 uitgevoerde integriteitsenquête.

Voor het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet- en regelgeving 
is het belangrijk dat de ANVS wordt geïnformeerd over een mogelijke 
overtreding of misstand bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een 
derde. De ANVS biedt daarom op haar website de mogelijkheid om 
vermeende overtredingen of misstanden te melden. Dat kan ook anoniem. 
Er is in 2022 van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt.

Op 17 december 2021 is de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders  
in werking getreden. Voor de implementatie van deze richtlijn is de Wet 
bescherming klokkenluiders (die de Wet Huis voor klokkenluiders gaat 
vervangen) in voorbereiding. Op 20 december 2022 heeft de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluiders-
richtlijn met algemene stemmen aangenomen. Hierbij is ook een aantal 
amendementen aangenomen. Het wetsvoorstel is daarna aan de Eerste 
Kamer voorgelegd. De ANVS zal in die wet worden aangewezen als 
bevoegde autoriteit voor het melden van inbreuken op enkele Euratom-
richtlijnen op het terrein van de ANVS. Zoals de Euratom-richtlijn nucleaire 
veiligheid kerninstallaties en de Euratomrichtlijn basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming. De regels van de wet bieden meer bescherming aan 
klokkenluiders. De ANVS is per 17 december 2021 al volgens de voor-
geschreven regels gaan werken. Waar nodig zal de ANVS klokkenluiders 
ook verwijzen naar het Huis van de Klokkenluiders of andere bevoegde 
autoriteiten waarbij ook rekening wordt gehouden met de aangenomen 
amendementen over onder meer de vereiste toestemming van de melder 
vóór doorzending van een melding. In 2022 is geen melding in dit kader 
ontvangen.

1.10 Integriteit en klokkenluiders
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Op 9 april 2021 zijn de ‘Aanwijzingen voor de juridische functie Rijk’ (verder: 
de Aanwijzingen) in werking getreden. Hoewel de Aanwijzingen niet van 
toepassing zijn op zelfstandige bestuursorganen, geldt de achterliggende 
gedachte van de Aanwijzingen net zo goed voor de ANVS. Een kwalitatief 
goede juridische functie is belangrijk voor de kwaliteit van de ANVS in zijn 
algemeenheid. Daarbij is ook veel aandacht voor de juridische borging van 
de ANVS-besluiten en -procedures.

Gezorgd wordt voor (bij)scholing en opleiding van de juristen. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van het puntenstelsel voor de blijvende vak - 
bekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen en door het volgen 
van bijvoorbeeld opleidingen van de Academie voor wetgeving en de 
Academie voor overheidsjuristen (verder: Academie). Eind 2022 is bij de 
Academie een groepscursus Omgevingswet gevolgd en begin 2023 volgt 
een groepscursus Actualiteiten Bestuursrecht (gepland voor 2022 maar 
wegens ziekte uitgesteld).

1.11  Kwaliteit van de juridische functie
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De Raad van Advies heeft in 2022 geadviseerd over (bepaalde aspecten) 
van de volgende onderwerpen:

• Een storingscasus.

• Het Koersdocument 2022-2025.

• Transparantie, Staat van de Stralingsbescherming.

• Bedrijfsduurverlening Kerncentrale Borssele.

• Aanpassing organisatiebesluit ANVS.

• De IRRS-missie. 

• Vergunningverlening nieuwe kernreactoren. 

Deze advisering heeft plaatsgevonden in de vorm van een reflectie en 
discussie op basis van beschrijvingen van cases, memo’s en presentaties. 
Het volledige jaarverslag 2022 van de Raad van Advies ANVS is te vinden 
bijlage D van dit jaarverslag.

1.12 Raad van Advies ANVS
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Overzicht van onze wettelijke taken

Crisisvoorbereiding 
en -respons

?
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en onderzoek

(Inter)nationale 
samenwerking

Vergunningverlening
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2. Bedrijfsvoering
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Het bestuur van de ANVS wordt ondersteund door een ambtelijke 
organisatie. Dit zijn ambtenaren van het ministerie van 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. 

De organisatie bestond in 2022 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).

2.1.1 Organisatieontwikkeling

De ANVS is in 2022 gestart met een traject om de organisatie verder te 
ontwikkelen. Zo is gewerkt aan de voorbereiding van een aanpassing in 
de organisatiestructuur, om de verwachte groei in aantal medewerkers 
goed op te kunnen vangen en om managementlijnen te vereenvoudigen 
en beter te laten aansluiten bij de omgeving. Dit doet de ANVS enerzijds 
om goed voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen, zoals de nucleaire 
ambities van het kabinet en vanwege toenemende onvoorspelbare (inter)
nationale ontwikkelingen die een grote impact hebben op het werk van de 
ANVS, denk aan de oorlog in Oekraïne. Ook de feedback van medewerkers Organogram 2022

2.1 Personele en financiële verantwoording
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De ANVS-organisatie was eind 2022 als volgt opgebouwd:

De gemiddelde loonkosten (inclusief werkgeverslasten en premies volks-
verzekering) bedroegen in 2022: € 92.956 per fte (2021: € 101.311, 2020: 
€ 99.690, 2019: € 98.578 en 2018: € 97.055). De daling van de loonkosten 
wordt verklaard door een netto instroom van 41 nieuwe medewerkers 
die in begintrede zijn ingestroomd en uitstroom van 11 medewerkers met 
eindschaal/-trede. Daarnaast is sprake van een cao-loonsverhoging voor 
ambtenaren van 2,5% per 1 juli 2022 en een vast bedrag per maand van 
€ 75 alsmede in december 2022 een eenmalig brutobedrag van € 450.

Deskundig personeel
Deskundige medewerkers zijn cruciaal voor het primair proces, zeker ook 
voor de meer ondersteunende processen, zoals informatievoorziening en 
communicatie. De ingezette acties en ontwikkelingen moeten bijdragen 
het personeelsbestand ANVS toekomstbestendig te maken en te houden.

Tabel 13 Personele organisatie ANVS

2022 2021 2020 2019 2018

Aantal medewerkers incl. 2 bestuursleden ultimo 150 126 127 132 125

Percentage vrouwen 42 42,9 44,1 42,4 41,6

Percentage mannen 58 57,1 55,9 57,6 58,4

Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen 47 48,7 48 48,4 48,2

was hierbij van belang, uit onder meer de uitkomsten van het medewerker 
belevingsonderzoek, een evaluatie van de reorganisatie 2020 en uit 
gesprekken met de ondernemingsraad.
Tevens is een houtskoolschets gemaakt voor een aangepaste organisatie-
structuur die de goede zaken uit ANVS 2.0. bekrachtigt en met name de 
managementstructuur vereenvoudigt. In 2022 hebben alle voorbereidingen 
voor deze beperkte reorganisatie plaatsgevonden, is er veelvuldig 
gesproken met betrokkenen en de ondernemingsraad (or) en is ook het 
voorlopig organisatiebesluit (vob) geschreven en door de or van een 
positief advies voorzien. 

Per 1 februari 2023 wordt/is de nieuwe organisatiestructuur van kracht. Het 
ANVS organisatie-ontwikkeltraject, waar de structuurwijziging onderdeel 
van uit maakt, heeft in 2022 verschillende activiteiten gekend, waaronder 
het leiderschaps-ontwikkeltraject. Beide trajecten lopen door in 2023.

2.1.2 Personele verantwoording

Over 2022 was sprake van een voortschrijdend jaargemiddeld ziekte-
verzuim van 4,0%; een stijging van 0,5% ten opzichte van voorgaand jaar. 
Het voortschrijdende jaargemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,1 over 
dezelfde periode; ten opzichte van voorgaande periode is de meldings-
frequentie met 0,4 gestegen. 
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2.1.4 Financiële verantwoording

De ANVS-organisatie en het zbo ANVS zijn in administratief opzicht 
een integraal onderdeel van het ministerie van IenW, zonder wettelijke 
verplichting voor een zelfstandige jaarrekening. De accountantscontrole 
vindt plaats op het niveau van IenW. In de bijlage A Financiële overzichten 
ANVS-organisatie is een overzicht gegeven van de financiële realisatie van 
de uitgaven en ontvangsten van de ANVS-organisatie over 2022. Bijlage B 
Financiële overzichten zbo ANVS geeft de financiële realisatie weer van de 
uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS over 2022.

De personeelsgesprekken vormen een belangrijk onderdeel bij het 
bespreken van de aanwezige en te ontwikkelen kennis en zijn daarmee 
de basis voor persoonlijke opleidingsprogramma’s. De medewerkers die 
onderdeel uitmaken van de ANVS-crisisorganisatie hebben in 2021 de 
geplande opleidingen en trainingen gevolgd.

In 2022 besteedde de ANVS k€ 608 (2021: k€ 252, 2020: k€ 198, 2019: 
k€ 356 en 2018: k€ 274) aan opleidingskosten voor het personeel. Dit is 
4,5% ten opzichte van de loonkosten in 2022 (2021: 2,0%, 2020: 1,7%, 
2019: 2,9% en 2018: 2,3%). 
De opleidingskosten zijn dit jaar substantieel hoger dan voorgaande jaren, 
dit komt door een inhaalslag van opleidingen en cursussen vanwege 
voorgaande COVID-jaren en daarnaast is er een groot organisatie- 
ontwikkeltraject gestart in 2022.

2.1.3  Medewerkersbelevingsonderzoek

In 2022 zijn de medewerkers en het management binnen de afdelingen en 
teams met elkaar in gesprek gegaan over de uitkomsten van het in 2021 
uitgevoerde medewerkersbelevingsonderzoek. In 2023 wordt een nieuw 
medewerkerbelevingsonderzoek worden uitgevoerd.
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gedaan naar de inzet van een systeem voor het genereren van vergunningen. 
In 2023 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Relatiebeheer
De ANVS is in 2022 een onderzoek gestart naar de mogelijke inzet van een 
relatiebeheersysteem. Dit krijgt in 2023 een vervolg.

Informatie gedreven werken
De ANVS is gestart met de uitwerking en implementatie van een data-
platform t.b.v. informatie gedreven werken. Gegevens uit verschillende 
bronnen worden in het dataplatform samengebracht en omgezet naar 
betekenisvolle informatie t.b.v. inzicht in en sturing en verantwoording  
op de ANVS processen.

Informatiebeveiliging
De bedrijfsvoering voldoet aan het Besluit Voorschrift Informatie-
beveiliging Rijksdienst (VIR 2007), de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Waar nodig zijn aanvullende maatregelen getroffen. In 2022 zijn stappen 
gezet in het verder verbeteren van de informatiebeveiliging van de digitale 
dienstverlening. De voorziening is gerealiseerd waarmee mogelijke 
inbreuken op informatiesystemen kunnen worden gemonitord.
Er zijn herhaaldelijke penetratietesten uitgevoerd, waarna bevindingen zijn 
hersteld. 

In 2022 werkte de ANVS op verschillende vlakken aan de borging en 
verbetering van de kwaliteit van haar werk.

2.2.1 Digitale dienstverlening

ANVS loket
In 2022 heeft de ANVS haar digitale dienstverlening aan bedrijven verder 
uitgebouwd. Er zijn technische maatregelen getroffen om de informatie-
beveiliging en toegankelijkheid van het zaaksysteem ICT-platform verder 
te verbeteren, te weten; 

• er zijn pentesten uitgevoerd; 

• er heeft een digitoegankelijkheidstoets plaatsgevonden op het 
zaaksysteem;

• het ondernemersloket is gestandaardiseerd voor betere aansluiting op 
toekomstige softwarereleases;

• de user interface (UI) van het zaaksysteem is verbeterd door een update 
naar een nieuwe versie;

• er zijn plannen gemaakt voor de toekomstbestendige inrichting van 
het zaaksysteem en zijn er een aantal functionele verbeteringen 
doorgevoerd.

Publicatie van vergunningen
De ANVS is gestart met het verrijken van de vergunning gegevens op het 
Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC). Hiermee wordt de wijzigings-
geschiedenis van vergunningen inzichtelijker. Er is een vooronderzoek 

2.2 Kwaliteitszorg
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mensen die doof of slechthorend zijn, blind of slechtziend, kleurenblind of 
dyslectisch, of één of meerdere ledematen niet kunnen gebruiken. Het is 
belangrijk dat iedereen digitaal mee kan doen.

In 2022 is het ANVS Loket getoetst op digitale toegankelijkheid. De 
websites van de ANVS voldoen op dit moment gedeeltelijk aan de gestelde 
eisen voor toegankelijkheid voor overheidswebsites (status B). De ANVS 
werkt verder aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de 
online platforms. Daarnaast is het afgelopen jaar een project gestart voor 
het digitaal toegankelijk maken van de content op de websites. Daarin 
werkt de ANVS aan het toegankelijk maken van bestaande documenten  
en het in de toekomst toegankelijk publiceren van nieuwe informatie.

2.2.2 Interne processen

In 2022 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 vastgelegd in het kwaliteitsmanage-
mentsysteem van de ANVS. In het Register van Verwerkingsactiviteiten 
worden de datalekken en de uitoefening van de rechten van betrokkenen 
bijgehouden. Eind 2022 een begin gemaakt met het herontwerp van het 
kwaliteitsmanagement systeem om het beter te laten aansluiten op de 
IAEA richtlijnen. De werkzaamheden zullen in 2023 en 2024 worden 
uitgevoerd.

Vanuit de vastgestelde Cybersecuritystrategie 2021–2024 heeft de ANVS 
in 2022 het cybersecurity awareness programma voor medewerkers en 
een project voor het veilig verwerken en uitwisselen van gerubriceerde 
informatie gecontinueerd. Het awareness programma zal ook in 2023 zijn 
verdere beslag krijgen.

Openbaarmaking en informatiehuishouding
De ANVS heeft sinds september 2021 een programma voor het verbeteren 
van de informatiehuishouding en het voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen van de Woo. Middels een roadmap worden stapsgewijs 
verbeteringen doorgevoerd en wordt hierop gestuurd door een apart 
hiervoor ingerichte stuurgroep. Er zijn diverse activiteiten ontplooid op het 
verbeteren van transparantie, zoals: inregelen Woo contactfunctionarisrol 
en plannen gemaakt om 2 document typen uit de verplichte Woo catego-
rieën in 2023 te gaan publiceren. Ook verrijken we de metadata van reeds 
gepubliceerde documenten. Daarnaast hebben we activiteiten ontplooid 
op het gebied van het verbeteren van onze informatiehuishouding, 
zoals: introductie eParaferen, een bewustwordingscampagne over nut en 
noodzaak van een goede informatiehuishouding en transparantie, zijn 
we gestart met de herstructurering van onze dossiers in het DMS/RMA 
systeem, hebben we een zoek/vind systeem voor documenten geïm-
plementeerd, plannen ontwikkeld voor het schonen, onder archiefbeheer 
brengen en uitfaseren van de gezamenlijke netwerkschijven en tenslotte 
hebben we het beheer rondom websitearchieven in de lijn geborgd.

Digitale toegankelijkheid websites
De overheid mag niemand buitensluiten, daarom geldt er een wettelijke 
verplichting voor toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps. Ruim 
4 miljoen Nederlanders hebben één of meerdere fysieke of mentale beper-
kingen die het gebruik van het internet bemoeilijken. Denk daarbij aan 
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2.3.2 Bedrijfsrisico’s

De ANVS heeft eind 2021 analyses opgesteld voor de belangrijkste actuele 
bedrijfsrisico’s in 2022.

Risico’s als gevolg van situatie Oekraïne
Sinds de start van de oorlog in Oekraïne begin 2022, is er veel aandacht 
vanuit de Nederlandse samenleving, media en (rijks)overheid met 
betrekking tot de situatie rondom nucleaire installaties in Oekraïne en  
de mogelijke radiologische gevolgen bij een calamiteit voor Nederland  
(zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.3). 

Schaarste op de arbeidsmarkt
Zoals is af te leiden uit de huidige bezetting van de ANVS is er in 2022 een 
inhaalslag gemaakt op de beschikbaarheid van personeel en specifieke 
specialistische kennis. Gerichte scouting door recruiters, extra inzet op 
arbeidsmarktcommunicatie ter ondersteuning van de werving en selectie 
van de medewerkers met de juiste expertise en een toename in de 
maatschappelijke belangstelling voor nucleair, heeft de ANVS 41 nieuwe 
medewerkers weten aan te trekken. 

2.3.1 Jaarplan en begroting

De ANVS-organisatie neemt deel aan de geïntegreerde begrotings- en 
concernsturingscyclus van het ministerie van 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 plv. 
secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Daarnaast is sprake van twee rapportagemomenten over de voortgang. 
In het kader van deze cyclus worden ook de specifieke aspecten van het 
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.

2.3 Risicomanagement
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Cyberweerstand nucleaire vergunninghouders en de ANVS organisatie
Met de aanhoudende wereldwijde dreigingen van cyberaanvallen is het 
opbouwen van cyberweerstand een doorlopende topprioriteit van de ANVS. 
De beoordeelde en goedgekeurde verbeterplannen die aan de hand van 
de bevindingen uit de cyberscan naar voren zijn gekomen zijn in 2022 
geïmplementeerd bij de vergunninghouders die onder toezicht staan van 
de ANVS. 

De ANVS heeft tevens op het gebied van de eigen cyberweerstand twee 
specialisten in dienst genomen die, naast het lopende inspectie en beoor-
delingswerk, de strategie voor adequaat cybertoezicht verder uitwerken  
en implementeren. 

Gevolgen toename maatschappelijke aandacht nucleair
Ondanks de uitdagende krappe arbeidsmarkt is de ANVS het afgelopen 
jaar succesvol geweest in het aantrekken van nieuwe en kundige 
medewerkers. 
Dit zal de ANVS de komende jaren moeten voortzetten, aangezien de initia-
tieven voor uitbreiding van de nucleaire sector een verdere ontwikkeling 
vraagt in zowel capaciteit als specifieke deskundigheid. De context waarin 
de ANVS werkzaam is veranderd snel en verschillende ontwikkelingen 
zoals het voornemen van het kabinet voor de ontwikkeling en bouw van 
twee nieuwe kerncentrales in Nederland, het mogelijk langer openhouden 
van de kerncentrale in Borssele, mits dat veilig kan. En ook de toenemende 
private aandacht voor Small Modular Reactors en nieuwe initiatieven voor 
de bouw van installaties voor productie van medische isotopen (PALLAS 
en SHINE), vragen dat de ANVS hierop is voorbereid en ook tijdig de 
benodigde capaciteit, kennis en kunde beschikbaar heeft. 
In dat licht heeft de ANVS in 2022 ingezet op de uitwerking en concreti-
sering van verschillende scenario’s ter voorbereiding op de toekomstige 
voorziene ontwikkelingen in het nucleaire- en stralingsdomein en wat dit 
voor de verdere capaciteitsopbouw van de organisatie betekent. 
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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 2022. 
Richting de toekomst blijft de ANVS inspelen op het veranderende 
dreigingsbeeld en de daarmee samenhangende risico’s. In nauwe samen-
werking met het ministerie van IenW anticipeert de ANVS continu op de 
ontwikkelingen op het gebied van cyberveiligheid.

2.4.1 Verantwoordelijkheden en toetsingen

Het bestuur van de ANVS is verantwoordelijk voor het inrichten en onder-
houden 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 de 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).

2.4 In-control-statement
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De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-
publieke sector (WNT) is van toepassing op de beloning van de bestuur-
ders van het zbo ANVS. In de bijlage A onder ‘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 2022 
opgenomen.

2.5.1 Nevenfuncties

Bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis:
Onbezoldigde nevenfunctie als  
Lid van de Scientific Advisory Board  
(Raad van Advies van het Franse Nationale 
Volksgezondheid Instituut).

Plaatsvervangend bestuursvoorzitter  
Marco Brugmans:
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Het 
Amsterdams Lyceum en van de daaraan gelieerde 
Stichting Voorzieningenfonds Amsterdams Lyceum 
(beide onbezoldigd).

2.5  Overzicht vergoeding en  
nevenactiviteiten bestuurders
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De jaarrekening van de ANVS-organisatie heeft 
betrekking op geheel 2022. In de tabellen van deze 
jaarrekening is sprake van nominale waarden en 
afronding op hele euro’s. Hierdoor kunnen afron-
dingsverschillen in de tabellen ontstaan. 
Tabel 14 geeft de stand van begrote uitgaven 2022 
(ontwerpbegroting 2022), het saldo budgetmutaties 
in geheel 2022 (stand 1e en 2e Suppletoire wet) 
resulterend in de ultimo begroting 2022, de 
gerealiseerde uitgaven per 31 december 2022 en 
31 december 2021. 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 14 Uitgaven ANVS organisatie 

Uitgaven ANVS organisatie  
(in duizend euro’s)

Ontwerp
begroting 

2022

Begroting-
mutaties 

2022

Ultimo
Begroting 

2022

Realisatie 
2022

Verschil  
begroot 

- realisatie

Realisatie 
2021

Onderzoeken ANVS 4.369 -1.114 3.255 2.212 1.043 2.667

Dienstverlening KNMI 223 +6 229 229 0 223

Dienstverlening RIVM 8.784 +254 9.038 8.784 254 7.884

Totaal Programma-uitgaven 13.376 -854 12.522 11.225 1.297 10.774

Salarissen 15.307 -1.083 14.224 13.610 614 12.581

Inhuur 784 +475 1.259 991 268 1.542

Reis- en verblijfsuitgaven 306 - 306 258 48 89

Opleidingen 344 - 344 608 -264 252

Overige personele uitgaven 407 +59 466 149 317 114

Totaal Personeel 17.148 -549 16.599 15.616 983 14.578

ICT 1.239 +532 1.771 1.735 36 1.990

Kantoorinrichting en  
-benodigdheden

50 - 50 29 21 37

Communicatiemateriaal 50 - 50 97 -47 24

Overige materiële uitgaven 1.638 -1.182 456 327 129 141

Totaal materieel 2.977  -650 2.327 2.188 139 2.192

Totaal uitgaven 33.501 -2.053 31.448 29.029 2.419 27.544

A Financiële overzichten ANVS-organisatie
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En vanwege vertraging in besluitvorming Pallas, is er vertraging in 
voorbereidend werk toezicht bouw Pallas. 

Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 1.043. Dit komt door 
vertraging in de vaststelling van het technisch werkprogramma met de 
nieuwe Technical Support Organisation (TSO) en vertraging start bouw 
PALLAS (k€ 593) alsmede het niet tijdig betaald krijgen van zogenaamde 
decemberfacturen die zijn ontvangen eind 2022 (k€ 450). Deze facturen 
worden in januari 2023 betaald, ten laste van het budget 2023.

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 2.212) met 17% 
gedaald (een afname van k€ 455). 

Dienstverlening KNMI
Dit betreft de bijdrage aan het KNMI voor afname van maatwerkdienst-
verlening. De ANVS startte 2022 met een budget voor dienstverlening 
KNMI van k€ 223. In 2022 is in totaal voor k€ 6 aan extra financiële 
middelen verkregen voor prijsbijstelling 2022.

Dienstverlening RIVM
Het 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 2022 bedroeg het budget voor dienstverlening RIVM 
k€ 8.784. In de loop van 2022 is het totaalbudget RIVM met k€ 254 
toegenomen door verkregen extra financiële middelen van het ministerie 
van Financiën voor prijsbijstelling 2022. 

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 samen-
werking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld 
HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op Onderzoeken 
ANVS verantwoord.
De ANVS startte 2022 met een budget voor Onderzoeken ANVS van  
k€ 4.369. In 2022 is in totaal per saldo voor k€ -1.114 aan financiële 
middelen teruggegeven:

• Compensatie facturen 2021 betaald in 2022 en daarmee ten laste van 
budget 2022 (de zgn. eindejaarsmarge groot k€ 200).

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde prijsbijstelling 2022 
(k€ 106).

• Extra budget van het ministerie van IenW voor de uitbesteding cyber-
weerstand nucleaire installaties (k€ 500) en middelen Cyber en Vitaal 
(k€ 140).

• Overheveling van ANVS-budget naar het ministerie van IenW inzake 
gebundelde opdrachtverstrekking door het beleidsdepartement aan de 
NEN-organisatie (k€ -60).

• Overheveling bij Najaarsnota van voorzien onbenut ANVS-budget 
(k€ -2.000) naar het ministerie van IenW met verschillende oorzaken. 
Het eerste half jaar was er een vertraging in de verwerking van inkoop-
aanvragen, door capaciteit gebrek. Daarnaast blijkt de realisatie voor 
de claims lager dan vooraf begroot en hebben leveranciers minder 
capaciteit beschikbaar waardoor het werk vertraagd wordt uitgevoerd. 
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• Door COVID zijn er in 2020 en 2021 minder opleidingen/cursussen 
gevolgd en ook minder buitenlandse dienstreizen gemaakt. Afgelopen 
jaar heeft hier een inhaalslag plaatsgevonden. 

• Verrekening van detacheringsvergoeding voor een uitlenende 
medewerker aan IenW (k€ 19).

• Verrekening voor Rijkstrainees (k€ -20).

Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 614. Dit overschot wordt 
verklaard door de vacatureruimte bij de start van 2022, die pas later in het 
jaar is ingevuld. 

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 13.610) per saldo 
met 8% gestegen (in totaal k€ 1.029). Dit wordt verklaard door een stijging 
in personeelsbestand ten opzichte van 2021.

Inhuur
Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor onder andere 
ICT-dienstverlening, vergunningverleners stralingstoepassingen, commu-
nicatieadviseurs en juridische dienstverlening. 
De ANVS startte 2022 met een budget voor Externe Inhuur van k€ 784. In 
2022 is in totaal voor k€ 475 aan extra financiële middelen verkregen.
De volgende begrotingsmutaties zijn in 2022 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde eindejaarsmarge ter 
compensatie van facturen 2021 betaald in 2022 en daarmee ten laste van 
budget 2022 zijn gekomen (k€ 200).

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde prijsbijstelling 2022 
(k€ 22).

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting van salarissen naar 
inhuur ten behoeve van het ICT-project Zaaksysteem ANVS Primaire 
Processen en communicatieprofessionals (k€ 500).

De factuur voor deze prijsbijstelling is niet tijdig verstuurd waardoor deze 
niet is verwerkt en er eind 2022 een kasoverschot was van k€ 254. Deze 
factuur wordt in januari 2023 betaald, ten laste van het budget 2023.

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 8.784) met bijna 
11% toegenomen (in totaal k€ 900) vanwege een eenmalige ophoging 
voor het uitvoeren van de Radon-survey en versterking van Radiologisch 
Gezondheidskundig Expertise Netwerk/Ongevalsorganisatie Straling 
(RGEN/OOS) alsmede stijging van de RIVM tarieven.

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), vergoe-
dingen 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 2022 met een budget voor Salarissen van k€ 15.307.
De volgende begrotingsmutaties (k€ -1.083) zijn in 2022 uitgevoerd:

• Overheveling van budget binnen de ANVS-begroting van salarissen naar 
inhuur ten behoeve van het ICT-project Zaaksysteem ANVS Primaire 
Processen en inhuur van communicatieprofessionals (k€ -500).

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde loonbijstelling 2022 
(k€ 243).

• Overheveling van onbenut ANVS-budget naar het ministerie van IenW 
doordat nog niet alle openstaande PALLAS vacatures waren vervuld 
(k€ -525).

• Bijstelling prognose Personele uitgaven t.b.v. bijgestelde prognose 
personele exploitatie en materieel (k€ -300).
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Opleidingen
Onder Opleidingen worden symposia, congressen, cursussen, seminars 
alsmede studie- en opleidingstrajecten verantwoord. 
De ANVS startte 2022 met een budget voor opleidingen van k€ 344. Het 
jaar 2022 is afgesloten met budgettekort van k€ -264. Dit komt door de 
niet begrote inhaalslag van opleidingen en cursussen vanwege voorgaande 
COVID-jaren alsmede de start van een organisatie-ontwikkeltraject in de 
loop van 2022.

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 608) toegenomen 
met k€ 356. Deze stijging is te verklaren doordat er in 2022 een organisatie 
ontwikkeltraject heeft plaatsgevonden en er weer meer opleidingen en 
cursussen zijn gevolgd dan in de voorgaande COVID-jaren. 

Overige personele uitgaven
Dit betreft alle personele uitgaven van de ANVS niet zijnde salarissen, 
inhuur, reis- en verblijfsuitgaven en opleidingen. 
De ANVS is het jaar 2022 gestart met een budget voor overige personele 
uitgaven van k€ 407. Het saldo van herschikking van het budget (k€ 59), de 
volgende begrotingsmutaties (k€ 59) zijn in 2022 uitgevoerd:

• Overheveling van onbenut ANVS-budget naar het ministerie van IenW 
doordat (k€ -250).

• Uitgekeerde prijsbijstelling door het ministerie van Financiën (k€ 9).

• Overheveling budget vanuit personele uitgaven en materieel (k€ 300).
Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 317.

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 149) met bijna 31% 
toegenomen (een toename van k€ 35).

• Overheveling budget naar de IenW Shared Service Organisatie (SSO) 
voor het inlenen van een ICT-architect, servicemanager en inkoper 
(tezamen k€ -147).

• Overheveling van budget naar personele exploitatie (k€ -100).

Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 268. Dit heeft verschil-
lende oorzaken; door vertraging van startdata vanwege verplichte 
screening van ingehuurd personeel en daarnaast door het niet tijdig 
betaalbaar stellen van zgn. decemberfacturen die zijn ontvangen in 
december 2022. Deze facturen zijn in januari 2023 betaald, ten laste van 
het budget 2023.

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 1.259) met 
36% afgenomen (afname van k€ -551) door minder inhuur van 
ICT-professionals voor het ANVS zaaksysteem en minder inhuur door 
vervulling van openstaande vacatures in 2022. 

Reis- en verblijfsuitgaven
Hier worden zowel de binnenlandse- als wel de buitenlandse reis- en 
verblijfsuitgaven verantwoord van de medewerkers die samenhangen met 
de uitoefening van de ANVS-werkzaamheden.
De ANVS startte 2022 met een budget voor reis- en verblijfsuitgaven van 
k€ 306. 
Het jaar 2022 is afgesloten met budgetoverschot van k€ 48. 

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 258) toegenomen 
met k€ 169. Deze stijging was het gevolg van het afschaffen van de COVID 
reisbeperkingen.
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Communicatiemateriaal
Onder deze post worden de uitgaven voor organisatiedrukwerk, PR en 
marketing alsmede fotowerk en –materiaal verantwoord. De uitgaven 
(k€ 97) zijn bijna verdubbeld ten opzichte van de begroting (k€ 50). 
Dit komt hoofdzakelijk doordat er uitbesteding opdrachten hebben 
plaatsgevonden voor de vormgeving van het koersdocument, de staat 
van stralingsbescherming en nog andere communicatie adviesopdrachten 
(totaal k€ 58). 
Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven gestegen van k€ 24 
naar k€ 97, door bovengenoemde redenen. 

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 dienstver-
lening van de Shared Service Organisatie (SSO) van IenW. 
De ANVS startte 2022 met een budget voor overige materiële uitgaven 
van k€ 1.638. In 2022 is in totaal per saldo voor k€ -1.182 aan financiële 
middelen herschikt.
De volgende begrotingsmutaties zijn in 2022 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde prijsbijstelling 2022 
(k€ 46).

• Budgetoverheveling aan de shared serviceorganisatie van IenW inzake 
de dienstverleningsovereenkomst (k€ -1.201).

• Budgetoverheveling Personele uitgaven en ICT (k€ 51).

• Budgetoverheveling ministerie IenW voor ANVS DVO Beveiligde 
bestandsuitwisseling (k€ -78).

Toelichting op de materiële uitgaven

ICT
Deze post bevat zowel de uitgaven voor de dienstverlening voor gebruik 
van het ILT-loket als wel de uitgaven voor ICT-projecten, structurele 
uitgaven voor ICT-onderhoud en -licenties.
De ANVS startte 2022 met een ICT-budget van k€ 1.239. In 2022 is in totaal 
voor k€ 532 aan extra financiële middelen verkregen.

• De volgende begrotingsmutaties zijn in 2022 uitgevoerd:

• Door het ministerie van Financiën uitgedeelde prijsbijstelling 2021 (k€ 30).

• Van IenW ontvangen budget als bijdrage aan diverse ICT projecten (k€ 62).

• Overheveling naar ministerie IenW voor de Dienstverlening overeen-
komst ILT (k€ -84).

• Overheveling van materieel naar ICT (k€ 49).

• Verkregen middelen voor versterken cyberweerbaarheid ANVS (k€ 700).

• Overheveling van onbenut ANVS-budget naar het ministerie van IenW 
doordat de ontvangen claim middelen niet in zijn geheel in 2022 besteed 
kon worden (k€ -225).

Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 36. 
Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 1.735) met 
13% afgenomen (een daling van k€ 255) door minder uitgaven aan het 
ANVS-zaaksysteem. 

Kantoorinrichting en -benodigdheden
Onder deze post worden de uitgaven voor kantoorinrichting en kantoor-
benodigdheden verantwoord. De uitgaven (k€ 29) kwam lager uit dan 
begroot (k€ 50) en ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven 
met 22% afgenomen (in totaal met k€ 8). 
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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 begroting van 2,0 miljoen is vastgesteld op totaal niveau en niet 
onderverdeeld naar de verschillende ontvangstposten.

De ontvangsten zijn uitgekomen op 4,75 miljoen. Dat is 2,75 miljoen hoger 
dan vooraf geprognotiseerd. In 2022 is de vergoeding door Stichting Pallas 
betaald inzake het in rekening gebrachte extern advies voor de vergunnin-
gaanvraag van de Pallas reactor.

Tabel 15 Ontvangsten ANVS-organisatie

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

Begroot 
2022

Realisatie 
2022

Realisatie 
2021

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Nucleaire installaties 4.620 2.043 1.864 2.083

Vervoer van splijtstoffen 68 54 23 26

Registratie stralingsdeskundigen 46 33 96 73

Erkenning stralingsopleiding 0 10 0 2

Erkenning dosimetrische diensten 6 0 0 0

Overige ontvangsten 11 62 1 4

Totaal ontvangsten 2.000 4.751 2.201 1.984 2.188

Het jaar 2022 is afgesloten met overschot van k€ 103. Ten opzichte van 
2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 327) met iets meer dan 132% 
toegenomen (k€ 186), doordat er extra beveiligingsmaatregelen zijn 
uitgevoerd (k€ 70) en extra kosten voor het wagenparkbeheer (k€ 96). 

Totaal uitgaven

De ANVS is het jaar 2022 gestart met een totaalbudget van k€ 33.501. In de 
loop van 2022 is in totaal per saldo voor k€ -2.053 aan financiële middelen 
herschikt. Hierdoor is het boekjaar 2022 afgesloten met een totaalover-
schot van k€ 2.419. 

Ten opzichte van 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven (k€ 29.029) met bijna 
5% toegenomen (een stijging van k€ 1.485). Deze stijging komt hoofdzake-
lijk door de stijging van personele uitgaven door toename FTE. Daarnaast 
zijn de coronamaatregelen opgeheven, waardoor er een toename is te zien 
in de reis- en verblijfkosten (zowel binnen als buitenland) en het volgen 
van opleidingen en cursussen.

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.
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De stijging van de salarissen en representatie uitgaven van de bestuurders 
ten opzichte van 2021 komt doordat er in 2022 sprake was van cao-loons-
verhoging voor ambtenaren van 2,5% per 1 juli 2022 en een vast bedrag 
per maand van € 75 alsmede in december 2022 een eenmalig brutobedrag 
van € 450. Alsmede een schaaltrede verhoging van een bestuurder.  
De realisatie van de reis- en verblijfkosten buitenland en binnenland 

Tabel 16 Totale uitgaven en ontvangsten zbo ANVS

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

Begroot 
2022

Realisatie 
2022

Realisatie 
2021

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Salarissen 400.000 341.254 327.988 369.750 273.639

Reis- en verblijfsuitgaven  
buitenland

7.500 25.980 1.545 920 5.866

Reis- en verblijfsuitgaven  
binnenland

7.500 6.107 2.695 2.848 5.293

Diverse vergoedingen - - - -

Opleidingen 10.000 1.210 - 7.865 -

Totaal personeel 425.000 374.551 332.228 381.383 284.798

Contributies en lidmaatschappen - - - - -

Representatie uitgaven 8.000 7.165 6.977 7.763 6.821

Totaal materieel 8.000 7.165 6.977 7.763 6.821

Totaal uitgaven 441.000 381.716 339.205 389.146 291.619

Totaal ontvangsten - - -

Deze bijlage bevat de financiële verantwoording van het zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo) ANVS en heeft betrekking op de periode 1 januari 
2021 tot en met 31 december 2021. 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 onderstaande tabel geeft de stand van begrote uitgaven 2021, de 
gerealiseerde uitgaven per 31 december 2021, 31 december 2020 en 
31 december 2019.

B Financiële overzichten zbo ANVS
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Tabel 17 Beloning bestuurders

A.M.P van Bolhuis, bestuursvoorzitter

2022 2021 2020 2019 2018

Datum aanvang dienstverband 
(indien van toepassing)

- - 15-4-2020 - -

Omvang dienstverband in fte 1 1 1 - -

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 
kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Nee Nee Nee - -

Beloning plus onkosten-
vergoedingen (belast)

152.880 144.501 86.301 - -

Voorzieningen ten behoeve van 
beloningen betaalbaar op termijn

22.772 22.196 14.738  -  -

Totale bezoldiging 175.651 166.697 101.039 - -

Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum

216.000 209.000 142.375 - -

Motivering (indien overschrijding) NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding

- -

zijn hoger dan begroot als gevolg van het opheffen van de COVID 
reisbeperkingen.

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-top-
functionarissen 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 onder-
staande 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 2022 € 216.000.
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Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere 
functionarissen die in 2022 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 2022 geen ontslaguitkeringen betaald 
die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 
2022 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT 
in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden 
gerapporteerd.

M.P.H. Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter

2022 2021 2020 2019 2018

Datum aanvang dienstverband 
(indien van toepassing)

- - - - -

Omvang dienstverband in fte 1 1 1 1 1

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 
kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Nee Nee Nee Nee Nee

Beloning plus onkosten-
vergoedingen (belast)

143.037 139.167 143.226 132.831 129.068

Voorzieningen ten behoeve van 
beloningen betaalbaar op termijn

22.565 22.124 20.739 19.972 18.315

Totale bezoldiging 165.602 161.291 163.965 152.803 147.383

Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum

216.000 209.000 201.000 194.000 189.000

Motivering (indien overschrijding) NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding

NVT geen 
over- 

schrijding
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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 2022.

Transparantie

Tabel 18 Indicatoren transparantie

C Indicatoren ANVS

Indicatoren Resultaat 2021

Openbaarmaking van internationale missies, de 
aanbevelingen daaruit en de verbeteringen.

De ANVS is, in afstemming met DGMI, sinds eind 2021 begonnen met de voorbereiding op een drietal IAEA-missies die in 2023 naar Nederland 
komen. De missies worden uitgevoerd door een groep van internationaal deskundigen en elke missie heeft een eigen scope. De IAEA-
standaarden vormen het referentiekader voor het missie-team.

Openbaarmaking van internationale peer-reviews, de 
aanbevelingen daaruit en de verbeteringen.

Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk 1.5 Internationale samenwerking. 

Publicatie van strategieën, richtlijnen en handreikingen 
van de ANVS; het werken volgens deze documenten en 
periodieke evaluatie

Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 1.7.3 publicaties en handreikingen.
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Kengetallen Resultaat 2022

1.  De formatie van de ANVS (fte). Ambtelijke bezetting: 150 fte incl. 2 bestuursleden
Aantal medewerkers: 146 incl. 2 bestuursleden

2. Aantallen verleende vergunningen en –verlengingen 
gespecificeerd naar verschillende categorieën.

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: 4
Beroepzaken: 0 

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk 1.9 Bezwaar, beroep en Woo-verzoeken en klachten. 

5.  Het percentage afgehandelde bezwaren binnen de 
geldende wettelijke termijn.

75% van de afgehandelde bezwaren viel binnen de geldende wettelijke termijn. 

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

De ANVS heeft in 2022 geen klachten ontvangen.

7.  De bij de Nationale Ombudsman ingediende klachten Er is in 2022 geen klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend.

8.  Uitkomsten van uitgevoerde 
klanttevredenheidsonderzoeken

In 2022 zijn geen klant- tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

9.  Het aantal verzoeken op grond van de Wet 
open overheid (Woo) en Wet hergebruik van 
overheidsinformatie (WHO) alsmede de resultaten 
daarvan

6 Woo verzoeken
0 WHO-verzoeken.

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk 1.9 Bezwaar, beroep en Woo-verzoeken en klachten.

10.  Het ziekteverzuim bij de ANVS. 4,0 %

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 € 92.956

13.  Uitkomsten Medewerkers Belevingsonderzoek In 2022 is geen Medewerkers Belevingsonderzoek uitgevoerd.
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Cultuur voor veiligheid

Tabel 19 indicatoren ‘Cultuur voor veiligheid’

Indicatoren ‘Cultuur voor veiligheid’ Resultaat 2022

Periodieke meting van de indicatoren voor een veilige 
cultuur.

Geen periodieke meting in 2022 uitgevoerd omdat om het jaar de ANVS medewerkers via een Medewerkers-belevingsonderzoek bevraagd naar 
hun beleving, onder andere naar de cultuur voor veiligheid. 
De vorige meting was in 2021 uitgevoerd

Deskundigheid

Tabel 20 indicatoren ‘Deskundigheid’

Indicatoren ‘Deskundigheid’ Resultaat 2022

Bezetting bedrijfskritische functies. In 2022 is stevig ingezet op het behalen van het streefcijfer bezetting van 145 FTE. Het is door Werving & Selectie mogelijk gemaakt deze 
bezetting te realiseren met het aannemen van 41 nieuwe medewerkers. In 2022 is de ANVS Academy op- en ingericht en is een ondersteunend 
medewerker Leren & Ontwikkelen aangenomen om het proces van Leren & Ontwikkelen binnen de ANVS te ondersteunen. Vanuit het 
Programma Kennisontwikkeling is een Strategisch Kennis Plan (SKP) ontwikkeld, dat de aanwezige en ontbrekende kennis en vaardigheden 
binnen de ANVS in kaart heeft gebracht en waarop gericht ontwikkel- en wervingsacties kunnen worden ondernomen. Het SKP is een 
groeidocument en wordt geïntegreerd in het Strategisch Personeelsplan (SPP) dat medio 2023 zal worden opgesteld. 

I.v.m. de kabinetsplannen rond o.a. de bouw van nieuwe kerncentrales en langere openstelling van bestaande kerncentrales, is de 
verwachting dat de ANVS de komende jaren nog verder zal groeien wat vraagt om doorlopende investeringen en acties op een duurzame en 
toekomstbestendige bezetting, in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Uitvoering geven aan en jaarlijks evalueren van het 
opleidingsplan.

In 2022 is veel aandacht en resultaat geboekt met het inrichten van onze ANVS Academy voor zowel inhoudelijke als individuele 
ontwikkelingsleerpaden. Er is een discussietool kennisontwikkeling opgesteld die het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker over 
ontwikkeling ondersteunt. Hierbij wordt ook verwezen naar het SKP. 
In 2023 zal verder worden gewerkt aan het inzichtelijk maken van leerpaden, als ook aan leiderschapsontwikkeling.

Bezetting van de piketrollen in de ANVS-
ongevalsorganisatie met opgeleide, getrainde en 
geoefende medewerkers.

Alle functiegroepen in de ANVS-ongevalsorganisatie zijn bezet met in ieder geval de minimaal vereiste bezetting, waardoor het gehele jaar alle 
piketrollen voor 24/7 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst vervuld konden worden. Vanuit de Oekraïne-inzet is gebleken dat de huidige 
omvang van bezetting van de piketrollen wel te krap is om een langdurig aanhoudende continue inzet van de crisisorganisatie te realiseren, 
daarom zal het referentiebeeld van deze omvang opnieuw tegen het licht worden gehouden.
Het OTO-programma van de ANVS-crisisorganisatie is volledig uitgevoerd, op de in maart geplande oefenreeks bij NRG na die is uitgesteld 
naar 2023. De reden hiervoor was situatie in Oekraïne waar die weken de capaciteit van CETsn benodigd was. Alle medewerkers van de ANVS-
crisisorganisatie hebben de benodigde opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen volgen.
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Kengetallen ‘Deskundigheid’ Resultaat 2022

1. Aantal deelnames door ANVS-medewerkers aan 
internationale missies en ‘peer-reviews’.

In 2022 hebben 2 medewerkers van de ANVS deelgenomen aan de IRRS-missie van het IAEA aan respectievelijk Slowakije en Argentinië.

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 17 geregistreerde Algemeen Coördinerende Deskundigen stralingsbescherming (ACD) en 13 geregistreerde 
Coördinerende Deskundigen Stralingsbescherming (CD). 

3. Opleidingsbudget als % van de totale loonsom 4,5%
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Werkzaamheden en uitgebracht adviezen 
Aan het begin van zijn tweede benoemingstermijn heeft de Raad een 
werkbezoek gebracht aan de kerncentrale Borssele en in onafhankelijkheid 
overlegd over aandachtspunten in de wijze van advisering aan de ANVS. 
Dat heeft onder meer geleid tot verdieping in onderlinge kennismaking 
en informele momenten in het verkeer tussen het bestuur van de ANVS 
en de Raad. De Raad heeft in 2022 vier reguliere vergaderingen gehouden 
(maart, juni, september en december). De vergaderingen zijn bijgewoond 
door het bestuur van de ANVS. 

Het secretariaat is verzorgd door de ANVS. Daarnaast hebben medewer-
kers van de ANVS in voorbereiding op de overleg informatie verstrekt 
over de hoofdonderwerpen. Tijdens de overleggen zijn ook relevante 
(maatschappelijke) ontwikkelingen besproken zoals de oorlog in Oekraïne, 
de daarmee samenhangende energiecrisis en de mede daardoor 
veranderende aandacht voor nucleaire energie. De Raad en de ANVS 
hebben in 2022 de volgende hoofdonderwerpen besproken: Storingscasus, 
Koersdocument ANVS, Transparantie, Staat van de Stralingsbescherming, 
Bedrijfsduurverlening Kerncentrale Borssele, Aanpassing organisatiebesluit ANVS, 
IRRS-missie en Vergunningverlening nieuwe kernreactoren. Hieronder volgt per 
onderwerp een synopsis. 

Storingscasus
De Raad heeft gereflecteerd op de werkzaamheden van de ANVS ten tijde 
van een storing bij een nucleaire installatie. Werkzaamheden van de ANVS 
betroffen onder meer toezicht, vergunningverlening, het voorlichten van 

Jaarverslag 2022 Raad van Advies ANVS

Aanleiding 
Conform artikel 10, lid 1 van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS biedt 
de Raad van Advies (hierna: Raad) 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 is op 12 april 2018 ingesteld en de leden worden benoemd voor 
een periode van maximaal 5 jaar. Op 30 juni 2022 is de eerste benoem-
ingstermijn van de Raad afgelopen. Met ingang van 1 juli 2022 zijn Femke 
de Vries, Jeff Lafortune, en Hildegarde Vandenhove opnieuw benoemd 
als lid van de Raad tot en met 30 juni 2027. De benoemingstermijn van 
Annemarie Zielstra en Pieter van Gelder is verstreken op 30 juni 2022. Bibi 
van den Berg is benoemd tot lid van de Raad met ingang van 1 oktober 
2022 tot en met 30 juni 2027. Femke de Vries is opnieuw benoemd tot 
voorzitter van de Raad. 

Werkwijze 
De Raad 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 zijn adviezen uit aan het bestuur. 

D Jaarverslag Raad van Advies 2022
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Transparantie
De Raad heeft met interesse kennisgenomen van de voortgang op het 
gebied van transparantie bij de ANVS en geeft mee dat het thema trans-
parantie raakt aan onder meer vragen over wat voor (veiligheids)autoriteit 
wil de ANVS zijn, hoe draagt transparantie bij aan het toezicht, en gaat het 
om verantwoording afleggen of het opzoeken van de dialoog? De Raad 
adviseert aan de ANVS om daarin te opereren vanuit de publieke waarden 
waar de ANVS voor staat, en daarbij altijd te overwegen om relevante 
kwesties te agenderen, bijvoorbeeld ten aanzien van regelgeving, effectivi-
teit van toezicht of beschikbare middelen.

Ten aanzien van het voornemen om inspectieresultaten openbaar te 
maken is de Raad content met het gebruik van focusgroepen op eerder 
advies van de Raad, en geeft verder mee ter overweging om een burger-
beraad te installeren in de vorm van een soort permanente focusgroep te 
gebruiken voor verschillende initiatieven. Bij openbaarmaking van stukken 
is het van belang om stil te staan bij de vraag wanneer publicatie van 
rapporten, gegevens en data overgaan in het overladen van de lezer met 
informatie. In het geval het openbaar maken van inspectieresultaten kan 
overwogen worden om openbaarmaking te doen aan de hand van thema’s 
in plaats van publicatie van afzonderlijke inspecties. 

Staat van de Stralingsbescherming
De Raad waardeert de inspanning van de ANVS om de Raad mee te nemen 
in het traject dat leidt tot de Staat van de Stralingsbescherming. De Raad 
geeft mee dat de kernboodschappen over de borging van stralingsbe-
scherming, gezamenlijke inspecties en graduele aanpak in de huidige 
vorm een hoog abstractieniveau hebben en concreter gemaakt kunnen 
worden. Ook moedigt de Raad aan om agenderend te zijn in deze Staat. 
Wanneer het agendering richting de ANVS zelf betreft, kan publicatie van 

het algemeen publiek en het informeren van betrokken stakeholders. Over 
het algemeen steunt de Raad de aanpak van de ANVS en de aandacht voor 
de publieke belangen die de ANVS daarbij had. Verder is geconstateerd dat 
de ANVS in de eerste plaats vaak communiceert op basis van haar eigen 
taken en verantwoordelijkheden. Voor het algemene publiek echter, is het 
vertellen van het complete verhaal over hoe publieke belangen worden 
beschermd door de combinatie van de inzet van de ANVS en andere 
overheden van toegevoegde waarde. De ANVS zou daarom in de publieks-
communicatie meer context kunnen geven, ook als dat verder gaat dan de 
wettelijke bevoegd-gezagtaken van vergunningverlening en toezicht. 

Koersdocument ANVS
De Raad heeft gereflecteerd op een conceptversie van het ANVS 
Koersdocument (2022-2025). De ANVS beschrijft in het Koersdocument 
waar zij voor staat, welke ontwikkelingen in het veld zij signaleert en welke 
strategische prioriteiten zij daarbij stelt. De Raad heeft daarbij opgemerkt 
dat de ANVS in het algemeen haar verhaal vertelt vanuit de ANVS en haar 
wettelijke taken. Om goed naar voren te laten komen dat de ANVS is 
ingesteld om nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland 
te bewaken en te bevorderen, is het beschrijven van de ANVS-koers voor 
komende jaren vanuit die waarden aan te bevelen. Bij de beschrijving 
van ontwikkelingen en voorbeelden kan verder eerst het perspectief van 
het veld of sector gegeven worden, en daarna de impact die dat heeft op 
de ANVS in plaats van andersom. Op die manier wordt het verhaal even-
wichtiger en straalt de ANVS uit in verbinding te staan met de omgeving. 
Tot slot geeft de Raad nog mee dat de ANVS het Koersdocument ook kan 
gebruiken om kwesties te agenderen die meer aandacht behoeven of waar 
de ANVS zorgen heeft. 
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medewerkers in dat traject mee te nemen. Daarbij geeft de Raad aan dat 
het belangrijk is om het verhaal duidelijk te vertellen: hoe deze reorgani-
satie bijdraagt aan het realiseren van de doelen en wettelijke taken van de 
ANVS, welke problemen ermee opgelost worden en welke ook niet. Ook 
adviseert de Raad om een verbinding te leggen tussen de ambities van het 
Koersdocument en deze organisatieverandering: Wat heb je nodig om in 
de hoogste divisie te spelen? De Raad is geen Raad van Toezicht en geeft 
mee dat in deze advisering de Raad zich dus niet ontfermt over de interne 
organisatieverandering als zodanig, maar wel over de vraag of de ANVS 
met de plannen voor de nieuwe reorganisatiestructuur haar wettelijke 
opdracht en toezichtdoelstellingen beter kan realiseren. 

Bezoek IRRS van het IAEA aan Nederland
De Raad heeft kennisgenomen van de voorbereidingen bij de ANVS op 
de IRRS-missie van het IAEA. De IRRS-missie is door het IAEA in het 
leven geroepen om de effectiviteit van de nationale infrastructuur van 
lidstaten voor nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, radioactief afval, 
veiligheid van het vervoer en de beveiliging van radioactieve bronnen, te 
versterken en te verbeteren. De ANVS heeft de Raad gevraagd om reflectie 
op de onderwerpkeuze voor zogenaamde policy discussions, die georga-
niseerd worden tijdens de missie met als doel feedback op te halen van de 
internationale experts. 

De Raad geeft mee om bij de keuze voor het onderwerp van de policy 
discussions de ontwikkelingen in Nederland mee te nemen op het gebied 
van nieuwe nucleaire installaties en bijbehorende aandachtspunten zoals 
voorwaarden locatiekeuze inclusief ontwikkelingen klimaat, solvabiliteit 
initiatiefnemer, en gevolgen crisisvoorbereiding. De ontwikkeling van 
een high trust naar een low trust maatschappij is iets om rekening mee 
te houden in de organisatie en uitstraling van de IRRS-missie en in het 

de Staat vergezeld gaan door publicatie van actieplannen of uitspreken van 
voornemens in reactie op de Staat. Voor inspiratie – ook qua vormgeving 
– kan gekeken worden naar vergelijkbare publicaties zoals de Staat van het 
Onderwijs of de Staat van de Geothermie. 

Bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele 
Het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV bevat de volgende passage over 
kernenergie: “Daarom blijft de kerncentrale in Borssele (KCB) langer open, 
met uiteraard oog voor de veiligheid.” Dat voornemen raakt direct aan de 
verantwoordelijkheden van de ANVS op het gebied van haar wettelijke 
taken inzake bevoegd gezag, kennis en publieksvoorlichting. De Raad heeft 
kennisgenomen van een aantal aandachtspunten waar de ANVS in dit 
dossier voor staat zoals de nucleaire veiligheid, onafhankelijkheid van de 
ANVS, stakeholders en (internationale) omgeving, en de rol van de ANVS 
in het publieke debat. Daarbij prijst de Raad de proactieve benadering in 
dit dossier van de ANVS en roept op om gedurende het gehele traject deze 
aandachtspunten in het achterhoofd te houden. Verder heeft de Raad 
verduidelijkende vragen gesteld over (consultatie tijdens het) wetgevings- 
en vergunning traject en het toetsingskader voor nucleaire veiligheid voor 
de KCB. De Raad heeft ook aandacht gevraagd voor een integraal perspec-
tief voor beveiliging en cybersecurity in relatie tot respectievelijk veiligheid 
en innovatie in de context van bedrijfsduurverlenging van de KCB. 

Aanpassing Organisatiebesluit ANVS
De ANVS heeft een toelichting gegeven op de organisatieontwikkelingen 
en de voorgenomen aanpassing op het organisatiebesluit. Aanpassing 
van het organisatiebesluit beoogt onder meer de ANVS verder voor te 
bereiden op de initiatieven zoals genoemd in het coalitieakkoord (bedrijfs-
duurverlening kerncentrale Borssele, voorbereiden op twee nieuwe 
kerncentrales). De Raad waardeert de inspanningen van de ANVS om haar 
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bijzonder daarover de communicatie en het gesprek met stakeholders. 
Tot slot geeft de Raad mee dat een integrale aanpak inclusief thema’s zoals 
beveiliging en afval bij dit soort peer review-missies van toegevoegde 
waarde is. Daar voorziet het IAEA niet in, maar dat kan wel door de ANVS 
geagendeerd worden. 

Vergunningverlening nieuwe kernreactoren
De ANVS heeft toegelicht voor welke uitdagingen zij staat in voorbereiding 
op de mogelijke komst van nieuwe nucleaire installaties. Initiatieven 
daartoe variëren in mate van uitwerking en ontwikkeling, maar hebben 
gemeen dat ze allen een beroep doen op capaciteit van de ANVS. Welke 
inspanningen van de ANVS zijn gepast tijdens gesprekken met die initia-
tiefnemers in de oriënterende fase?

De Raad geeft aan dat het in het buitenland niet ongebruikelijk is, dat 
initiatiefnemers die een beroep doen op capaciteit van de nationale 
autoriteit, die capaciteit (wettelijk) vergoeden. In Nederland is één en 
ander geregeld via het Vergoedingenbesluit, waarbij de eerste vergoeding 
geschiedt bij indiening van een ontvankelijke vergunningsaanvraag. 
Voorafgaand daaraan zal in de oriënterende fase en het vooroverleg een 
beroep worden gedaan op de capaciteit van de ANVS. Verder benadrukt 
de Raad het belang van onafhankelijkheid van de ANVS gedurende dit 
proces naar alle stakeholders (burgers, initiatiefnemers en overheden). Die 
onafhankelijkheid moet ook tot uiting komen bij het als ANVS naar buiten 
treden met informatie over deze processen en je als autoriteit beschikbaar 
houden voor hulp en vragen van de verschillende doelgroepen. 
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Jan 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

prof. dr. Bibi van den Berg
Expertise: 
Cybersecurity Governance
Recente werkervaring: 

• Professor Cybersecurity Governance (Universiteit Leiden)

• Raadslid Cybersecurity Raad

• Voorzitter Academic Cyber Security Society

• Lid van de Adviesraad ICT van het CBS

• Voorzitter Raad van Advies ID&D

• Lid van de Commissie Kennis en Onderzoek (Politieonderwijsraad)

• Lid Raad voor het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren 
van het NWO. 

Samenstelling Raad van Advies ANVS op 31 december 2022

prof. mr. 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

• Adviseur/expert Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)

prof. dr. Hildegarde Vandenhove (België)
Expertise:
Stralingsbescherming, Berging radioactief afval, Ontmanteling
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 samenwerkingsver-
band tussen NIRAS/ONDRAF en SCK•CEN)

• Lid van Bureau van CRPPH (NEA)

• Voorzitter van de European Radioecology Alliance
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Bilthoven, 13 januari 2023
prof. mr. dr. Femke de Vries, 
voorzitter 

Financiële verantwoording 2022

Begroot 
2022

Realisatie 
2022

Nog te  
betalen

Realisatie 
2021

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018*

Vergoeding leden € 31.000 € 27.291** € 1.567 € 30.748 € 25.927 € 30.681 € 18.093

Reiskosten € 400 € 0 € 175 € 0 € 127 € 1.516 € 372

Representatie kosten € 0 € 82 - - - - -

Ondersteuning € 15.000 - - - - € 8.107 -

* De Raad van Advies is met ingang van april 2018 ingesteld.
** Inclusief correctie 2021

Vergoeding leden
Het betreft vaste maandelijkse vergoeding van de voorzitter en de leden 
over geheel 2022. Begin 2023 zal er nog een uitbetaling plaatsvinden voor 
de loonsverhoging van juli t/m december 2022, evenals een uitbetaling van 
de vergoeding (oktober t/m december 2022) van een nieuw lid. 
De realisatie van de vergoedingen is lager dan vooraf begroot, doordat er 
twee leden halverwege 2022 zijn gestopt en de nieuwe leden pas later zijn 
benoemd. 

Reiskosten
Eind 2022 zijn er reiskosten gedeclareerd. Deze reiskosten zullen in 2023 
worden uitbetaald. 

Ondersteuning
Het betreft uitgaven die samenhangen met de ondersteuning van de Raad 
van Advies in hun advisering. In 2022 zijn op dit gebied geen uitgaven 
gedaan.
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Dit rapport is een uitgave van de  
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Met dit jaarverslag legt de ANVS verantwoording af over de invulling van 
haar taken. Na Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei) publiceert  
de ANVS het jaarverslag inclusief de financiële verantwoordingsinformatie. 
Want dan legt de minister van Financiën, namens het kabinet, verantwoor-
ding af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dan wordt het 
jaarverslag, inclusief de financiële verantwoordingsinformatie, aangeboden 
aan de Staten-Generaal en gepubliceerd. 

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

www.anvs.nl

Mei 2023

Colofon
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