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Voorwoord
Welke maatschappelijke ontwikkelingen ziet de ANVS voor komende jaren waar ze zich op
moet richten? Welke risico’s verdienen meer aandacht om beheerst te worden? Waar staat de
ANVS voor en wat kan de buitenwereld van ons verwachten? Het zijn strategische vragen waar
we bij de vorming van de ANVS begin 2015 nog niet aan toe waren. Toen moest de organisatie
gevormd worden terwijl onze primaire activiteiten waaronder vergunningverlening, toezicht
en beleidsvoorbereiding onverminderd aandacht behoefden.
In de voorbereiding naar de totstandkoming van het Zelfstandig Bestuursorgaan ANVS hebben we met elkaar binnen ANVS
de koers bepaald. Door onze missie, kernwaarden en leidende principes te formuleren in gesprekken door de hele
organisatie hebben we gezamenlijk onze identiteit bepaald. Op basis van onze intensieve interactie met de buitenwereld in
de lopende werkzaamheden, nationaal en internationaal, hebben we de relevante ontwikkelingen in ons werkveld
geïdentificeerd. Deze twee zaken, onze eigen identiteit en de externe ontwikkelingen, hebben we samengebracht en op
basis daarvan keuzes gemaakt.
Dit koersdocument is de resultante van dat proces, waarmee wij voor iedereen helder maken waar wij voor staan en waarop
de ANVS zich komende jaren richt. De gesprekken die hierover intern zijn gevoerd zijn tenminste zo belangrijk geweest als
dit document zelf: dit document is een weerslag van de koers die we met elkaar hebben uitgezet in plaats van andersom.
Binnen de ANVS zullen we deze gesprekken voortzetten en dit document gebruiken als richtinggevend voor onze
jaarplannen, strategische deelplannen en beleidsplannen komende jaren. Extern willen we dit document graag gebruiken
om met onze stakeholders verder op strategisch niveau in gesprek te gaan. Wij horen het graag van u als u met ons hierover
verder van gedachten wilt wisselen.
In het proces van het opzetten van de ANVS zijn medio 2016 tien teamleiders aangewezen, verdeeld over onze drie
afdelingen. We hebben dit team van teamleiders gevraagd om te komen tot dit koersdocument. Dit hebben zij met verve
gedaan. Niet alleen door de gesprekken hierover met de medewerkers in hun team aan te gaan, maar ook door dit
gezamenlijk, op strategisch niveau en ANVS-breed te realiseren. Daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van onze organisatie tot één geheel, met een heldere koers. Wij geloven in deze koers én in de kwaliteit en
betrokkenheid van mensen in onze organisatie. Het ZBO ANVS gaat hiermee zelfverzekerd van start.
Het bestuur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,
Jan van den Heuvel en Marco Brugmans.
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Samenvatting
Hoofdstuk 1: Wat we doen en wie we zijn
MISSIE
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert
continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.

KERNWAARDEN

LEIDENDE PRINCIPES

• Betrouwbaar
• Deskundig
• Transparant

•
•
•
•
•
•

Veiligheid voorop
Eigen verantwoordelijkheid en gerechtvaardigd vertrouwen
Voortdurend verbeteren
Risicogericht
Functionele scheiding
Verbindend

Hoofdstuk 2: Welke ontwikkelingen we zien
MAATSCHAPPELIJK

INTERNATIONAAL

ECONOMISCH

TECHNOLOGISCH

• Verwachtingen
maatschappij
• Transitie naar
duurzame energie
• Toekomst nucleaire
energie en radioactief
afval
• Nieuwe regulering
• Terrorisme

• Internationale
harmonisatie
• Invloed nucleaire
veiligheid bij
buurlanden

• Lage stroomprijzen;
druk op verdienmodel
• Ontmanteling
installaties en
beheersing
afvalstromen
• Schaalvergroting
medische sector

• Continue verbetering
en stand van de
techniek
• Innovatie medische
toepassingen
• Toename digitale
dreiging

Hoofdstuk 3: Welke keuzes we maken
POSITIONERING

INHOUDELIJKE AANDACHTSGEBIEDEN

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Onafhankelijk en feitelijk
Transparant
Flexibele organisatie
Gericht op samenwerking
Investeren in deskundigheid
Interne cultuur van veiligheid
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Financiële expertise en veiligheid
Ontmanteling en beëindiging
Radioactief afval
Medische toepassingen
Terrorisme en cyberdreiging

Inleiding
De ANVS is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en
volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.
Als ZBO voert de ANVS deze taak onafhankelijk en in belangrijke mate zelfstandig uit.
Dit document geeft aan waar we staan en waar we ons de komende jaren op willen richten.
Het geeft dus richting, het is geen voorspelling. De missie van de ANVS in combinatie met
onze kernwaarden en leidende principes vormen de rode draad voor ons handelen.
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1 Wat we doen en
wie we zijn
Dit hoofdstuk laat zien uit welke deelgebieden het werkveld van de ANVS bestaat.
Onze aanpak verschilt per deelgebied omdat deze verschillende karakteristieken hebben.
Op alle deelgebieden gebruikt de ANVS hetzelfde kompas bij het maken van afwegingen.
Dit kompas bestaat uit onze missie, de leidende principes en de kernwaarden. In het tweede
gedeelte van dit hoofdstuk lichten we deze onderdelen van het kompas toe.
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1.1

Werkveld

Het werkveld van de ANVS is te onderscheiden naar verschillende deelgebieden:
Nucleaire veiligheid betreft de veiligheidsvoorwaarden voor het oprichten, inwerking hebben en het buiten gebruik
stellen en ontmantelen van nucleaire inrichtingen, met als doel het voorkomen van incidenten of ongelukken.
Stralingsbescherming betreft de bescherming van mens en milieu tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan
ioniserende straling en de middelen om deze bescherming te bereiken. De ioniserende straling kan afkomstig zijn van
bijvoorbeeld nucleaire inrichtingen, splijtstoffen, radioactieve (afval)stoffen of toestellen die ioniserende straling
uitzenden, zoals röntgenapparaten, versnellers en cyclotrons.
De crisisvoorbereiding en -respons voor een ongeval of een radiologische noodsituatie. Een ongeval is een gebeurtenis
als gevolg waarvan straling vrij komt die tot een verhoogd risico kan leiden voor mens of milieu. Een ongeval kan ook een
gebeurtenis zijn, die een gecoördineerde inzet vergt om een verhoogd stralingsrisico voor mens of milieu te voorkomen of
te verminderen.
Beveiliging (security) betreft weerstand bieden tegen terrorisme, diefstal, misbruik, onttrekking van nucleair materiaal of
radioactieve bronnen, clandestiene nucleaire activiteiten en overige dreigingen, waaronder spionage. Een onderdeel
daarvan is dat de door bedrijven intern getroffen beveiligingsmaatregelen steeds nauw aansluiten op die van politie- en
terreurbestrijdingorganisaties.
Non-proliferatie (safeguards) betreft het op grond van internationale verdragen nemen van maatregelen om ongewenste
verspreiding van bijzondere splijtstoffen, ertsen of andere stoffen waaruit splijtstoffen kunnen worden verkregen, alsmede
de ongewenste verspreiding van gerubriceerde kennis en/of technologie te voorkomen.

1.2

Leidende principes

De deelgebieden van de ANVS verschillen naar aard en type instellingen, bedrijven en risico’s. Het kompas voor ons
handelen bestaat uit onze missie, zes leidende principes en drie kernwaarden. De leidende principes zijn:

Veiligheid voorop
Al het werk van de ANVS staat in het teken van het bewaken en continu bevorderen van het publieke belang ‘Veiligheid’.
De ANVS neemt dit publieke belang steeds expliciet als uitgangspunt bij de vergunningverlening en het toezicht.
Uiteindelijk draait ons werk om de bescherming van mensen en milieu tegen de negatieve gevolgen van ioniserende
straling. Veiligheid staat voorop bij nucleaire installaties, bij toepassing van stralingsbronnen en tijdens het transport en
overige blootstellingen (bijv. blootstelling door radon, bouwstoffen, NORM etc.). Beveiliging en het voorkomen van
oneigenlijke verspreiding van kennis en radioactief materiaal (non-proliferatie) zijn een essentieel onderdeel van
veiligheid.

Eigen verantwoordelijkheid en gerechtvaardigd vertrouwen
De exploitant, vergunninghouder, gebruiker of vervoerder van nucleaire of stralingstoepassingen en materialen draagt de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Zonder deze verantwoordelijkheid over te nemen, zien wij erop toe dat de
bedrijven en instellingen de veiligheid volledig waarborgen. Wij gaan daarbij uit van vertrouwen, maar onderzoeken
kritisch of dit vertrouwen gerechtvaardigd is.

Voortdurend verbeteren
De ANVS heeft als doel de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging op een “state of the art”-niveau te
houden. Een veranderende omgeving, technologische ontwikkelingen, ongevallen en incidenten, en voortschrijdende
inzichten kunnen aanleiding zijn om verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben op
zowel het beleid, de regelgeving, de praktijk als onze eigen interne werkwijze. De ANVS eist dat de sector voortdurend en
proactief werkt aan verbetering van de veiligheid. Deze eis is wettelijk verankerd.
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Risicogericht
De ANVS hanteert een risicogerichte aanpak – ook graduele aanpak genoemd – bij de uitvoering van haar werk. De ANVS
kan niet alle risico’s aanpakken en maakt daarom onderbouwd keuzes over waar zij zich op richt en op welke wijze. De ANVS
richt zich op de instellingen, activiteiten, signalen en ontwikkelingen die zij meer risicovol achten. De ANVS doet dit
informatiegestuurd, dus op basis van analyses die inzicht geven in waar belangrijke risico’s zich bevinden. Verder zijn zowel
de voorwaarden in het kader van de vergunning als de invulling van de toezicht- en interventierespons strenger bij grotere
risico’s en ernstigere niet-naleving.

Verbindend
Voor een goede taakuitvoering zijn samenwerking en afstemming met partners en stakeholders cruciaal. Samenwerken en
afstemmen is voor ons daarom een kernactiviteit. We werken samen met nationale en internationale belanghebbenden op
al onze deelgebieden. Wij bewaken daarbij onze eigen verantwoordelijkheid in het Nederlandse domein.

Functiescheiding
Wij hebben de functionele scheiding zo georganiseerd dat er een goede balans is tussen de wenselijkheid van rolvastheid in
taken en het belang van het intern kunnen delen van ervaringen en informatie. Eén bestuurslid heeft vergunningverlening
in zijn portefeuille en de ander toezicht en handhaving. Medewerkers die een beslissende rol spelen in de behandeling van
vergunningaanvragen, mogen niet dezelfde zijn als medewerkers die een beslissende rol spelen in het houden van toezicht
op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Teamleider en afdelingshoofd sturen hierop en controleren het
consequent toepassen van deze functiescheiding.

1.3

Kernwaarden

De kernwaarden van de ANVS zijn:

Betrouwbaar
De ANVS handelt voorspelbaar, eenduidig en duidelijk. Hierdoor zijn wij een betrouwbare organisatie voor onze omgeving.
De ANVS’er kent zijn of haar verantwoordelijkheid, neemt die en legt hierover verantwoording af. Afspraken worden
nagekomen en gemaakte overwegingen zijn helder en daarmee uitlegbaar. Om eenduidig en voorspelbaar te handelen werken
we intern intensief samen, hanteren we het vierogenprincipe en hebben we ons beleid en verantwoordelijkheden eenduidig
belegd.

Deskundig
De medewerkers van de ANVS zijn vakbekwaam en ter zake kundig. Binnen de organisatie werken gedreven professionals
die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak. Ze zijn in staat helder te adviseren en besluiten voor te
bereiden, staan boven de materie en zijn gericht op leren en verbeteren. Ieder doet dit vanuit zijn of haar eigen discipline.
Ieder werkt vanuit het belang van de ANVS, (internationale) kennis wordt hiertoe optimaal ingezet. Multidisciplinair
werken, kennis delen en leren van elkaar staat centraal. Hierdoor blijft ook de beleidscyclus gesloten en ontwikkelt het
beleid voordurend. De ANVS stelt kennis beschikbaar en coördineert onderzoek om de kennisbasis te versterken.

Transparant
De ANVS kiest voor open communicatie en informatievoorziening, zowel naar de omgeving, zoals publiek en stakeholders,
als intern. Deze openheid zorgt ervoor dat onze bestuurlijke en primaire processen en ons werk verifieerbaar zijn.
Transparantie wordt ook bevorderd door een communicatieaanpak die als uitgangspunt heeft dat informatie openbaar
ter beschikking wordt gesteld, tenzij dit om redenen van privacy, bedrijfsgevoeligheid, veiligheid of beveiliging niet kan.
De dialoog die hierdoor ontstaat stimuleren wij.
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2 Welke ontwikkelingen
we zien
Dit hoofdstuk beschrijft de maatschappelijke, internationale, economische en
technologische ontwikkelingen die we zien op ons werkveld. Deze ontwikkelingen zijn
van belang omdat ze impact hebben op de manier waarop de ANVS haar taken uitvoert.
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk beschrijven we de overkoepelende implicaties
voor de ANVS.
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2.1

Maatschappelijke ontwikkelingen

De verwachtingen van de maatschappij nemen toe
De maatschappij accepteert gezag niet meer als vanzelfsprekend. Gezag moet je ook als autoriteit elke keer weer opnieuw
verdienen. Autoriteiten moeten consistent, snel en transparant handelen om gezag te behouden. De druk om snel te
reageren op de actualiteit neemt toe. De samenleving vraagt om tijdige, op maat gesneden informatievoorziening en
communicatie over de keuzes die we maken ten aanzien van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Debat over transitie naar duurzame economie
De ANVS voert haar taken uit ten behoeve van de Nederlandse samenleving. Deze samenleving is aan het veranderen.
De samenleving hecht in toenemende mate aan het duurzaam inrichten van de economie. Een belangrijk aspect van
duurzaamheid is de mate waarin huidige activiteiten een effect kunnen en mogen hebben op komende generaties.
Deze denklijn zou kunnen leiden tot beleidswijzigingen ten aanzien van nucleaire en stralingstoepassingen. De taak
van de ANVS is hierbij het bewaken van de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.

Onzekerheid over toekomst nucleaire energie en radioactief afval
Het belang en de risico’s van nucleaire energie worden in de Nederlandse samenleving verschillend ervaren. Sommigen zien
nucleaire energie als duurzaam (geen CO2 uitstoot), anderen als vervuilend (radioactief afval). Ook de kostenaspecten en
-verdeling spelen een rol. Politieke keuzes kunnen van groot belang zijn voor de nucleaire sector. Het thema radioactief
afval vindt zijn uitwerking op bijna alle werkvelden van de ANVS. Nieuwe afvalstromen ontstaan door de aankomende
ontmantelingen binnen de nucleaire sector, cyclotrons en olie- en gasindustrie. Normstelling rondom de vrijgave van
terreinen en locaties moet worden ontwikkeld. Ook spelen in internationaal verband discussies hoe om te gaan met
radioactief afval. Bovenstaande dient uitwerking te krijgen in lijn met het beleid dat is vastgelegd in het ‘Nationaal
programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’. De uitvoering van dit programma moet
uiteindellijk leiden tot een verantwoorde, veilige eindberging.

Nieuwe regulering op komst
In de periode 2017 – 2020 wordt nieuwe regelgeving van kracht. Voorbeelden hiervan zijn de gewijzigde Regeling
nucleaire veiligheid kerninstallaties en de implementatie van de Basic Safety Standards (BSS) voor stralingsbescherming.
De inwerkingtreding moet zorgvuldig begeleid worden. In deze periode wordt ook besluitvorming voorbereid over een
integrale herziening van de Kernenergiewet. Die herziening kan leiden tot een meer samenhangende Wet op de nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming, die beter zichtbaar de internationale regelgeving implementeert.

Terrorisme
Terroristische aanvallen zijn de laatste jaren steeds meer een reële maatschappelijke dreiging geworden. Dit levert nieuwe
uitdagingen op en vraagt om een gedegen heroriëntatie ten aanzien van de gehanteerde beveiligingsconcepten, zowel voor
de nucleaire inrichtingen als voor de houders van radioactieve materialen.

Implicaties van maatschappelijke ontwikkelingen voor de ANVS
De maatschappij vraagt steeds vaker om een deskundig en snel antwoord op belangrijke vraagstukken in
ons werkveld. Dit betekent dat onze kennis paraat moet zijn en onze kernprocessen (beleidsvoorbereiding,
vergunningverlening, toezicht- en interventie, communicatie) zo gestroomlijnd zijn dat we snel en met behoud van
kwaliteit kunnen handelen. De ANVS heeft als taak om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe regelgeving
en beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voor te bereiden en te ondersteunen. De ANVS betrekt
een breed palet aan belanghebbenden bij haar werkzaamheden maar is uiteindelijk onafhankelijk in haar
optreden.
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2.2

Internationale ontwikkelingen

Internationale harmonisatie
De onderwerpen stralingsbescherming en nucleaire veiligheid kennen van oudsher internationale rechtsregels.
Door toenemende internationale samenwerking wordt de tendens naar internationale harmonisatie van wet- en regel
geving versterkt. Verschillende internationale organisaties benadrukken daarnaast het belang van internationale
samenwerking bij uitvoerende activiteiten. Voorbeelden zijn de wens tot het verder versterken van peer review processen
en een verbetering in gegevensuitwisseling tussen landen.

Invloed op nucleaire veiligheid in buurlanden
Overheden en burgers willen in toenemende mate invloed uitoefenen op de nucleaire veiligheid in hun buurlanden. Dit is
logisch gezien de potentiële effecten die nucleaire installaties hebben over landsgrenzen heen. Dit speelt in het bijzonder
bij buitenlandse nucleaire inrichtingen die in de buurt van de Nederlandse grens met België en Duitsland staan.

Implicaties van internationale ontwikkelingen voor de ANVS
Internationale uniforme regelgeving en aanpak kan niet in alle gevallen rekening houden met de specifieke
Nederlandse context en beleidswensen. De voordelen van verdere harmonisatie zijn dat er kwalitatief goede
regelgeving en een gelijk speelveld ontstaat. Bovendien geeft dit zekerheid aan de maatschappij en aan
ondertoezichtstaande bedrijven en instellingen.
De ANVS neemt actief deel aan activiteiten en initiatieven op internationaal niveau. We maken een bewuste
afweging om in specifieke, voor de Nederlandse situatie relevante, internationale fora een actieve inbreng te
realiseren. We dragen naar verhouding bij aan internationale activiteiten zoals missies en peer reviews. De ANVS
verwacht in de toekomst met name met collega’s in de buurlanden nog intensiever samen te werken.
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2.3

Economische ontwikkelingen

Ontwikkelingen in het verdienmodel van nucleaire installaties
De algemene economische ontwikkelingen lijken de komende jaren positief te zijn. Voor nucleaire energie zijn de
economische ontwikkelingen naar verwachting echter minder rooskleurig. De prijs voor stroom is structureel gedaald.
Deze ontwikkeling leidt tot druk op het bedrijfsresultaat van kernenergiecentrales en daaraan aanleverende bedrijven.
Ook bij andere nucleaire installaties staat het rendement onder druk. Het risico bestaat dat vergunninghouders door
financiële beperkingen afwegingen maken die afbreuk kunnen doen aan de veiligheid.

Ontmanteling van diverse installaties en beheersing afvalstromen
Bedrijfsbeëindiging van nucleaire installaties leidt tot een verplichte ontmanteling. Ontmanteling is kostbaar. Ook zullen
in de olie- en gasindustrie op korte termijn een groot aantal installaties buiten bedrijf worden genomen. Onderdelen van
die installaties moeten als radioactief afval behandeld worden omdat daarin natuurlijke radioactiviteit is opgehoopt.
Faillissementen bij grote vergunninghouders voor stralingshandelingen hebben inzichtelijk gemaakt dat het van groot
belang is om bij vergunningverlening eisen te stellen aan voorzieningen voor beëindiging van deze handelingen.
Ontmanteling leidt tot nieuwe afvalstromen die in goede banen geleid moeten worden.

Schaalvergroting in de medische sector
In de medische sector is schaalvergroting een belangrijke economische ontwikkeling. Ziekenhuizen worden onderdeel van
een groter verband. De behandelingen met medische isotopen nemen ook toe bij de meer perifere ziekenhuizen in deze
grotere verbanden. Het is wenselijk dat de perifere ziekenhuizen in toenemende mate gebruik gaan maken van een centrale
stralingsbeschermingafdeling omdat ze ook met grotere stralingsrisico’s te maken krijgen.

Implicaties van economische ontwikkelingen voor de ANVS
Financiële druk en veiligheid kunnen op gespannen voet staan. De ANVS ziet het als haar kerntaak om de
veiligheid te waarborgen en financiële afwegingen niet te laten prevaleren. Voor de ANVS geldt het leidende
principe: veiligheid voorop. De ANVS zal zich meer gaan richten op het begrijpen en beïnvloeden van de
wisselwerking tussen financiële druk en veiligheid. Dit geldt voor verschillende deelterreinen van ons werkveld:
nucleair, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards. We zullen onze kennispositie verstevigen en op
verschillende onderwerpen, waar financiële druk en veiligheid elkaar raken, benchmarks en toetsingskaders
ontwikkelen om onze afwegingen verder te objectiveren. De structuurwijzigingen in de medische sector zullen we
op de voet volgen om overzicht te houden en toezicht en vergunningverlening effectief vorm te geven.

2.4

Technologische ontwikkelingen

Continue verbetering en stand der techniek
Nederland beschikt over een beperkt aantal nucleaire installaties waarvan de meeste relatief oud zijn. Die installaties
moeten voldoen aan eisen van verouderingsmanagement en continue verbetering. Een belangrijk instrument hiervoor is
het regelmatig toetsen van de nucleaire veiligheid in het licht van de heersende stand der techniek. Als deze toetsing
daartoe aanleiding geeft, moet de vergunninghouder tijdig de redelijkerwijs haalbare maatregelen nemen om de nucleaire
veiligheid te verbeteren. Deze verplichting tot continue verbetering geldt gedurende de hele levensduur van de
kerninstallatie, tot en met de fase van ontmanteling.
Nieuw geplande initiatieven zoals Pallas moeten voldoen aan de (internationale) eisen van de stand der techniek. De ANVS
geeft hier invulling aan door heldere, internationaal geaccepteerde en geaccordeerde kaders te ontwikkelen.

Innovatie bij medische toepassingen
Het aantal medische toepassingen van straling en radioactieve stoffen neemt naar verwachting toe. We zien op dit gebied
een vrij continue stroom van innovaties. Dit kan, naast medisch voordeel, impact hebben op de veiligheid.
De behoefte aan medische isotopen neemt toe. Medische isotopen worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met
kanker. De Hoge Flux Reactor (HFR) is wereldwijd een grote producent van medische isotopen. De ontwikkeling van de
productie van medische isotopen via cyclotrons is nog in ontwikkeling en kan de toenemende vraag nog niet ondervangen.
De afhankelijkheid van de HFR voor de productie van medische isotopen kan bij de vergunninghouder een oneigenlijke
druk leggen op de afweging tussen productie en veiligheid.
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Toename digitale dreiging
Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het welzijn van de maatschappij (zoals duurzame energie of nieuwe
medicijnen) maar hebben vaak ook een keerzijde omdat ze ingezet kunnen worden vanuit kwade bedoelingen. Digitale
dreiging is hier een goed en actueel voorbeeld van en vormt een belangrijke aanvulling op de al veel langer gevoelde fysieke
dreiging. Nieuwe digitale ontwikkelingen geven potentiële plegers van diefstal en/of geweld mogelijkheden die eerder niet
bestonden. Inrichtingen kunnen door de inzet van digitale middelen nu mogelijk ook op afstand verstoord of ontregeld
worden en ook de uitdagingen op het gebied van de beveiliging van informatie en technologie zijn door de nieuwe digitale
mogelijkheden steeds groter geworden. De ontwikkelingen op dit gebied gaan door en zullen alleen maar prominenter
worden.

Implicaties van technologische ontwikkelingen voor de ANVS
De technologische ontwikkelingen hebben twee implicaties voor de ANVS: het belang van kennisontwikkeling en
de noodzaak van extra aandacht voor specifieke kwetsbaarheden op ons werkveld. Kennis is cruciaal voor het
slagen van de missie van de ANVS. Technologische verandering leidt ertoe dat we nieuwe kennis moeten
ontwikkelen en/of van elders moeten betrekken, en tegelijkertijd bestaande kennis moeten behouden. Dit geldt in
het bijzonder voor die deelgebieden die het meest geraakt worden door technologische ontwikkelingen, zoals
medische toepassingen en digitale dreiging. Specifieke kwetsbaarheden op ons werkveld die extra aandacht
behoeven zijn: gevolgen van ontmanteling van diverse installaties, de resulterende secundaire afvalstromen en de
digitale dreiging.

De technologische, economische, bestuurlijk maatschappelijke en internationale ontwikkelingen die in dit hoofdstuk
beschreven zijn, hangen onderling samen. Een technologische ontwikkeling kan leiden tot financiële druk of de noodzaak
tot het ontwikkelen van een nieuw internationaal kader. We onderscheiden een aantal overkoepelende implicaties voor de
ANVS.

Missie, kernwaarden en leidende principes als kompas
De ANVS kan de toekomst niet voorspellen. Wellicht gaan sommige beschreven ontwikkelingen sneller of langzamer
dan verwacht, of hebben ze een heel andere impact op ons werkveld dan voorzien. We zullen flexibel inspelen op
veranderende omstandigheden. De ANVS gebruikt hierbij haar missie, kernwaarden en leidende principes als kompas.
Dit betekent dat we nieuwe ontwikkelingen beoordelen op de gevolgen voor de veiligheid, conform ons leidende principe
Veiligheid voorop.

Kennis en vaardigheden zijn de brandstof van de ANVS
Alle beschreven ontwikkelingen onderstrepen het belang van actuele kennis en vaardigheden. Dit geldt voor inzicht in
nieuwe technologische of economische ontwikkelingen en voor inzicht in de praktische gevolgen van nieuwe
internationale kaders. Het onderhouden van kennis en vaardigheden vraagt om een uitgebreid nationaal en internationaal
netwerk van wetenschappers, beleidsmakers en organisaties met vergelijkbare doelstellingen. De benodigde kennis en
vaardigheden zijn niet altijd technisch van aard. De veranderende maatschappij vraagt ook om communicatieve,
psychologische en politiek- bestuurlijke kennis en vaardigheden.

Aandacht voor specifieke nieuwe risico’s
Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe risico’s die afbreuk kunnen doen
aan de veiligheid. De ANVS zal deze nieuwe risico’s proactief identificeren, op belang beoordelen en mitigeren. Analyse
van scenario’s, waarbij plausibele scenario’s uitgewerkt en doordacht worden, helpt bij het sneller identificeren van
opkomende risico’s. Nieuw geïdentificeerde risico’s kunnen leiden tot een intensivering bij de vergunningverlening en het
toezicht en de interventie door de ANVS. De ANVS zal adviseren over nieuw veiligheidsbeleid als dat nodig is om risico’s te
mitigeren.
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3 Welke keuzes we maken
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige positionering en de strategische keuzes die de ANVS
maakt. Hoofdstuk 1 (werkveld en kompas) en hoofdstuk 2 (ontwikkelingen en implicaties)
liggen ten grondslag aan deze keuzes.
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3.1

Huidige positionering: onafhankelijk en deskundig

De ANVS is onafhankelijk en deskundig; zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire
veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Deze missie bevat twee elementen: onafhankelijk en deskundig.

Onafhankelijk
De ANVS voert haar taken onafhankelijk en in belangrijke mate zelfstandig uit. De verplichting tot onafhankelijke
taakuitvoering komt voort uit vereisten van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) en Euratom. Bevoegde
autoriteiten moeten besluiten kunnen nemen over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming zonder ongewenste
vermenging met andere belangen. Overwegingen op het gebied van bijvoorbeeld energie- of gezondheidspolitiek mogen
geen invloed hebben op de veiligheid.

Deskundig
De ANVS is in belangrijke mate gestoeld op onze inhoudelijke deskundigheid. De ANVS brengt veel schaarse en
specialistische kennis en expertise over ons werkveld bijeen in één organisatie. De synergie tussen deze kennis en expertise
was een belangrijke reden voor de oprichting van de ANVS. De ANVS zet haar deskundigheid in voor beleidsadvisering,
vergunningverlening, toezicht en interventies. Dit samenbrengen van deskundigheid voorkomt een ingewikkelde
coördinatielast bij de overheid tussen beleidsmakers, vergunningverleners en toezichthouders en zorgt voor een integrale
veiligheidsaanpak. Hiernaast hebben wij natuurlijk ook onze bevoegdheden zoals die uit wet- en regelgeving volgen.
De ANVS is zich ervan bewust dat deskundigheid en onafhankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. De ANVS moet deze
positionering elke dag in de praktijk waarmaken. Dit stelt hoge eisen aan transparantie en wijze van verantwoording.
Daarom zijn een aantal richtinggevende keuzes gemaakt over de positionering en werkwijze en over inhoudelijke
aandachtsgebieden. We werken beide typen keuzes hieronder uit.

3.2
1.

Strategische keuzes over de positionering en werkwijze van de ANVS
De ANVS stelt zich onafhankelijk en feitelijk op in het maatschappelijk debat.

We zijn leidend in discussies over ons werkveld: nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Waar het gaat om
maatschappelijke onderwerpen, worden de gevolgen van politieke keuzes op ons werkveld door de ANVS inzichtelijk
gemaakt. De ANVS draagt feiten aan in complexe en politiek gevoelige discussies zoals als de inzet van kernenergie voor de
elektriciteitsvoorziening en voor de productie van medische isotopen. We treden proactief naar buiten als er feitelijke
onjuistheden in het debat spelen rond een onderwerp dat tot ons taakveld behoort en waarop wij deskundig zijn. De ANVS
treedt proactief naar buiten om inzicht te geven over het functioneren van de ANVS. Zie hiervoor ook de volgende keuze.

2.

De ANVS is transparant.

We geven uitleg en duiding over ons werk. Informatie over onze inzichten, vergunningen, oordelen en besluiten is publiek
beschikbaar. Dit doen we zodat burgers en onze stakeholders weten wat we doen en zaken in het juiste (veiligheid)
perspectief weten te plaatsen. We werken naar communicatie die nog eenduidiger en herkenbaarder is over de
onderwerpen nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS communiceert actief over haar werkzaamheden.
Wij stimuleren de dialoog met burgers en belanghebbenden, onder meer bij besluitvorming rondom voorbereiding van
wetgeving en vergunningverlening.

3.

De ANVS organiseert zich flexibel.

De ontwikkelingen op ons werkveld gaan sneller dan vroeger. De ANVS organiseert zich zodat we daar flexibel op inspelen.
We stroomlijnen onze processen van vergunningverlening, toezicht en interventie en beleidsadvisering zodat we met
behoud van kwaliteit op de actualiteit inspelen.
De ANVS werkt steeds vaker in multidisciplinaire teams rond een specifiek thema of project om flexibel in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen die vaak team- of afdelingoverstijgend zijn. Afdelingen, teams en projecten worden ondersteund
door praktische werkprocessen. We hanteren bijvoorbeeld bij beoordelingen het vierogenprincipe en we zorgen voor
adequate functiescheiding. De ANVS heeft op verschillende niveaus in de organisatie check and balances ingericht.
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4. De ANVS zet in op samenwerking.
De ANVS is een kleine, slagvaardige organisatie. We werken intern intensief samen. We hebben niet alle kennis zelf in huis.
Extern werken we samen met internationale organisaties, autoriteiten in buurlanden en nationale belanghebbenden.
We dragen naar verhouding van onze omvang en gewicht bij aan internationale gremia.
Al onze activiteiten voor nucleaire veiligheid, stralingsveiligheid en beveiliging staan ten dienste van het bredere begrip
veiligheid. De activiteiten zijn aanvullend op elkaar en niet los van elkaar te zien. De ANVS kent een intensieve
samenwerking tussen afdelingen: inzicht in risico’s op het ene terrein kan mede bepalend zijn voor keuzes op één van de
andere terreinen. Soms werkt het verband versterkend – zo gaan het niveau van veiligheidscultuur en beveiligingscultuur
vaak hand in hand. En soms werkt het tegengesteld – veiligheid vraagt om ‘de deur open’, beveiliging vraagt om ‘de deur
dicht’. Maar zij staan op enigerlei wijze met elkaar in verband en er is winst te halen uit het verbinden van de
aandachtsvelden.
Voor de externe samenwerking op het gebied van stralingsbescherming hebben we overeenkomsten gesloten met onder
meer de ministeries van IenM, SZW en VWS, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg en het Staatstoezicht op de Mijnen. Op het gebied van beveiliging
werken we intensief samen met de veiligheidsregio’s, politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
en het Nationaal Cyber Security Centrum. Op het gebied van crisisvoorbereiding en –respons werken we samen met onder
meer IenM, VenJ, veiligheidsregio’s, RIVM en andere kennisinstituten. De voorlopers van de ANVS hebben met verschillende
landen afspraken gemaakt over samenwerking bij nucleaire crises met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen. We
wisselen kennis en informatie uit over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Deze samenwerkingsvormen zijn wij
aangegaan zonder dat onze onafhankelijkheid hierdoor wordt geraakt.
De ANVS maakt een bewuste afweging om in specifieke voor de Nederlandse situatie relevante internationale fora een
actieve inbreng te realiseren. We dragen naar verhouding bij aan internationale activiteiten zoals missies en peer reviews.

5.

De ANVS investeert voortdurend in deskundigheid.

Deskundigheid is de basis voor al onze activiteiten. We investeren doorlopend in het onderhouden en versterken van onze
inhoudelijke deskundigheid. We richten ons op die gebieden die de meeste relevantie hebben binnen de Nederlandse
context. We investeren bijvoorbeeld niet in kennis over nieuwe nucleaire technieken zonder dat duidelijk is dat die voor
Nederland van belang zijn of worden.
De deskundigheid van de medewerkers wordt op verschillende manieren geborgd. Nieuwe medewerkers volgen een
uitgebreid introductieprogramma. Jaarlijks worden er uitgebreide opleidingsprogramma’s opgesteld. Deze bestaan
enerzijds uit trainingen of opleidingen voor groepen medewerkers, anderzijds uit individuele bijscholing op zijn of haar
specifieke vakgebied. De ANVS heeft raamovereenkomsten gesloten met technische ondersteuningsbureaus en het RIVM.
De ANVS kiest bewust tussen inhuur of het opbouwen van eigen expertise. Voor de kennisdisciplines die de ANVS inhuurt,
zorgt de ANVS dat de eigen medewerker voldoende kennis heeft om de opdracht goed te kunnen verlenen en de resultaten
te kunnen interpreteren.

6. De ANVS stelt veiligheidscultuur steeds meer centraal.
Dit geldt zowel voor de vergunninghouders als bij de ANVS zelf.
De veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging worden, behalve door het ontwerp en de (technische en bouwkundige)
voorzieningen, sterk bepaald door de veiligheidscultuur bij de vergunninghouder. De manier waarop mensen zich
gedragen, is immers vaak van doorslaggevende invloed. Daarom bestaat hiervoor bij de ANVS in toenemende mate
aandacht. Betrokkenen moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren op de werkplek, hun eigen rol en aandeel daarin,
en hoe deze gevaren voorkomen kunnen worden. Wanneer dit niet zo is, kan de veiligheid onder druk komen te staan.
Veiligheidsbewust gedrag moet daarom op alle managementniveaus door het tonen van leiderschap worden gestimuleerd
en bevorderd. Werknemers en andere betrokkenen moeten elkaar zonder terughoudendheid kunnen aanspreken op veilig
werken. De veiligheidscultuur moet vertrouwen, samenwerking en communicatie ondersteunen en versterken. Dit vormt
één van de speerpunten in het toezichtbeleid.
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Ook voor de ANVS is het van essentieel belang dat er sprake is van een gezonde cultuur voor veiligheid. Een cultuur voor
veiligheid stimuleert dat alle medewerkers zich veilig en vrij voelen om informatie, hoe zacht en weinig onderbouwd ook,
te delen met elkaar en met de leiding van de organisatie. Deze cultuur wordt bevorderd en versterkt door de openheid in de
communicatie. Een hoog bewustzijn met betrekking tot veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging met de daarbij
passende kritische houding is voor het functioneren van de ANVS essentieel. Daarom zijn er ook voorzieningen waardoor
tijdig veiligheidskwesties kunnen worden gerapporteerd. Tevens investeren we in ontwikkelprogramma’s voor het
versterken en onderhouden van de veilige cultuur in de eigen organisatie.

3.3

Strategische keuzes over de inhoudelijke aandachtgebieden

De ANVS investeert de komende jaren in een aantal inhoudelijke aandachtsgebieden. Deze investering kan zich op
verschillende manieren uiten. We werven mensen met specifieke kennis, medewerkers volgen gespecialiseerde
opleidingen en we voeren thematische onderzoeken, verkenningen en scenario-analyses uit. De hieronder
genoemde aandachtsgebieden zijn niet de enige onderwerpen waar we onze deskundigheid vergroten. We
noemen ze hier omdat we er in het bijzonder in investeren. Deze onderwerpen zijn geselecteerd op basis van de in
hoofdstuk twee beschreven ontwikkelingen.

De inhoudelijke aandachtsgebieden waar we in het bijzonder in investeren zijn:

1.

Financiële expertise en veiligheid.

Ons werk kent steeds meer financiële componenten. We moeten voorkomen dat financiële druk ertoe leidt dat
stralingsbescherming en veiligheid onder druk komen te staan. Vergunninghouders moeten voldoende financiële en
personele middelen inzetten om aan de verplichtingen te voldoen. Dit geldt eveneens voor het borgen van beveiligings
maatregelen. De ANVS heeft daarnaast een rol in het goedkeuringsproces van het zekerstellen van een voldoende solide
financiële basis voor ontmanteling van activiteiten van vergunninghouders, inclusief de eindberging van afvalstromen.
Financiële aspecten zijn van toenemend belang bij afwegingen voor veiligheid.

2.

Ontmanteling en beëindiging.

De daadwerkelijke ontmanteling van onder meer olie- en gasinstallaties, fabrieken en nucleaire installaties vereist
specifieke technische kennis over het proces van ontmanteling en beëindiging. Bedrijfsterreinen moeten na ontmanteling
weer worden vrijgegeven voor nieuw gebruik. De normstelling ten aanzien van het vrijgeven van terreinen en locaties na de
ontmanteling en beëindiging zal daarom verder worden ontwikkeld.

3.

Radioactief afval.

Het onderwerp radioactief afval wordt een centraal thema binnen de ANVS en wordt meer geïntegreerd aangepakt.
De verbinding tussen de diverse dossiers van de ANVS wordt geborgd en de uitwerking vindt plaats in lijn met het
Nederlandse beleid zoals vastgelegd in het ‘Nationaal programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte
splijtstoffen’.

4. Medische toepassingen.
We volgen de procesmatige innovatie, zoals schaalvergroting, en technologische innovatie op de voet. Dat versterkt ons
inzicht bij het opstellen van randvoorwaarden en bij vergunningverlening. Dit helpt ons ook verder om onze toezicht- en
interventiestrategie aan te scherpen op dit deelterrein.

5.

Terrorisme en cyberdreiging.

Naast de fysieke dreigingen nemen de laatste jaren met name de dreigingen in het digitale domein snel toe, zowel qua
omvang als complexiteit. De ANVS investeert in kennis van technologie om cyberdreiging beter te begrijpen en te kunnen
beoordelen en bouwt daartoe onder andere de samenwerking met de op dit punt deskundige organisaties verder uit.
Hiermee kunnen we onze toezichthoudende taken adequater uitvoeren en daarnaast ook ondertoezichtstaande
instellingen in staat stellen om ook deze dreigingen te weerstaan.

17 | Koersdocument ANVS (2017 - 2020)

Dit is een uitgave van

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 ac Den Haag
Postbus 16001 | 2500 ba Den Haag
www.anvs.nl
Augustus 2017 | 103546

