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Beste ,
 

 (NRG) en ik kunnen vrijdag 14 juni langs komen bij ANVS van 13:00 uur tot 16:00 uur.
 
Het zou handig zijn als wij vooraf al kennis kunnen nemen van de vragen vanuit de ANVS zodat
wij ons hierop kunnen voorbereiden. Tevens zou het praktisch zijn dat we eventuele vragen
vanuit de overige beoordelaars  over andere onderdelen van de 10EVA ook tijdens dit bezoek
kunnen bespreken.
 
Met vriendelijke groet,
 

Controle & Zorg

T + 
F + 
E @covra.nl
I  www.covra.nl

Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp
Postbus 202, 4380 AE Vlissingen

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666. 

Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.

This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666. 

Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.

 

Van:  ANVS @anvs.nl] 
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 14:46
Aan: 
Onderwerp: Afspraak voor bespreken toetsingskader SF10 - SF12 op 13 of 14 juni
 
Beste  en ,
 
Zoals net over de telefoon besproken hebben mijn collega’s  en 




vragen over het toetsingskader voor de Safety Factoren 10 t/m 12. Bij deze wil ik jullie, en jullie
experts op deze onderwerpen, uitnodigen bij de ANVS op 13 of 14 juni om over het
toetsingskader te praten.
 
Volgende week heb ik een vergadering belegd met de overige beoordelaars om hun bevindingen
op het toetsingskader te bespreken. Het kan zijn dat hier ook de wens naar voren komt voor
een verdere discussie met COVRA. Ik zal jullie dan zsm op de hoogte brengen. Misschien
kunnen we deze discussies combineren met de andere afspraak.
 
Zoals jullie weten is volgens art. 15 van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en
splijtstoffen verplicht om de 10eva security gelijktijdig uit te voeren met de 10eva safety. Door
de gelijktijdige uitvoering kunnen de interfaces tussen safety en security goed naar voren
worden gebracht. Deze interfaces willen wij graag aan het einde van de 10eva in een
samenvattend rapport ontvangen. In een persoonlijke kennismaking wil ik hier verder met jullie
over in gesprek.
 
Met vriendelijke groeten,

  
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
Bezoekadres: 
Koningskade 4 
2596 AA Den Haag 
Postadres: 
Postbus 16001 
2500 BA Den Haag

@anvs.nl 
M.:  
www.anvs.nl 

Als u een bezoek brengt aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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