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Geachte heer
Op 29 november 2020 heb ik uw e-mail ontvangen, met uw verzoek om
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U
verzoekt om een kopie van de volgende twee documenten:
1. ANVS-2019/1066 d.d. 01-02-2019, Handhavingstraject COVRA na
inspectie;
2. ANVS-2020/2436 d.d. 27-02-2020, Inspectie naar transparantie tarieven
COVRA: intrekken voornemen last onder dwangsom.
De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 11 december 2020, kenmerk
ANVS-2020/13047 bevestigd. In deze brief is tevens de beslistermijn verdaagd tot
11 januari 2021. Op 11 januari 2021 bent u per e-mail geïnformeerd over het
later nemen van het besluit op uw verzoek.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Ook is de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. Voor de relevante wetsartikelen
verwijs ik u naar www.wetten.overheid.nl.
Besluit
Ik heb besloten om aan uw verzoek tegemoet te komen en een passage van
document 1 openbaar te maken.
Voor het overige weiger ik uw verzoek, omdat het informatie betreft waarover al
eerder een Wob-besluit is genomen en die al (deels) openbaar is.
Overwegingen
Afwijzing
De documenten waar u om heeft verzocht, waren onderdeel van mijn Wob-besluit
van 14 juli 2020, kenmerk ANVS-2020/7883, waarbij op een eerder door u
ingediend Wob-verzoek is besloten. Daarbij is document 1 openbaar gemaakt met
uitzondering van een aantal persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen
en een gedeelte dat buiten de scope van het Wob-verzoek viel. Document 2 is bij
dat verzoek openbaar gemaakt, met uitzondering van een aantal
persoonsgegevens. Beide documenten zijn op de website van de ANVS
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gepubliceerd. Op uw tegen dit Wob-besluit ingediende bezwaar is op 10 november
2020, kenmerk ANVS-2020/11418, besloten en het besluit is in stand gebleven.
Dit betekent dat beide documenten, met uitzondering van de passage die buiten
de scope van het eerdere Wob-verzoek viel, al zijn beoordeeld in het licht van de
Wob en grotendeels al openbaar zijn. Ik wijs uw verzoek daarom, met
uitzondering van de nog niet eerder beoordeelde passage, af. De Wob is niet van
toepassing op informatie die al openbaar is. Wat betreft de gelakte
persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen, betreft uw verzoek een
herhaalde aanvraag. Omdat in uw verzoek geen nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden zijn vermeld, wijs ik het verzoek in zoverre af op
grond van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb onder verwijzing naar het
Wob-besluit van 14 juli 2020.
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Toewijzing
Bij het Wob-besluit van 14 juli 2020 is, van document 1, de alinea bij het laatste
bolletje niet beoordeeld, omdat deze buiten de scope van het vorige Wob-verzoek
viel. Deze passage heb ik alsnog beoordeeld. Deze passage wordt met dit besluit
openbaar gemaakt.
Wijze van openbaarmaking
Het stuk (document 1) treft u bij dit besluit in kopie aan. Voor de duidelijkheid is
de passage waarop dit besluit ziet omkaderd. Het stuk, dat met dit besluit voor
een ieder openbaar wordt, zal tevens op www.anvs.nl worden geplaatst.
Hoogachtend,
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

dr. ing. Sander Banus,
afdelingshoofd

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit
besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.
Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.

Pagina 2 van 2

