
Van:  ANVS
Aan: @covra.nl"; 
Onderwerp: Onderwerpen/vragen voor bespreking toetsingskader 10EVA
Datum: vrijdag 7 juni 2019 11:11:00

Beste  en ,
 
Zoals beloofd stuur ik jullie een lijst met onderwerpen die we volgende week willen bespreken.
Volgende week zal de bespreking niet alleen over SF10-12 gaan, ook de andere Safety Factoren
zullen aan bod komen. Ik heb hiervoor de betreffende experts uitgenodigd.
Het doel van het gesprek is om tot een definitief toetsingskader te komen. De wens is dat aan
het einde van het gesprek voor jullie duidelijk is wat jullie (eventueel) aan het basisdocument
moeten aanpassen zodat het door ons officieel goedgekeurd kan worden.
 
Onderwerpen ter bespreking:
Eén vraag die door alle experts wordt gesteld gaat over de status van de documenten in bijlage
B. Wij willen dat de documenten, met name de documenten met requirements, in deze bijlage
opgenomen worden in het toetsingskader.
 
SF 1-4
In de scope wordt een lijstje gehanteerd met aspecten. Welke evaluatie ligt ten grondslag aan
deze keuze? Toevoegen onderwerpen op het I&C, Regelingen, beheer en onderhoud op het
gebied van vaten, etc.
Onderwerp hijsen en heffen: op dit gebied is in de afgelopen jaren het een en ander veranderd.
Evaluatie van de klassering/klasseringshandboek.
 
SF 5-7
De beschreven aanpak sluit goed aan bij de verwachtingen. Een klein aandachtspunt is dat in
appendix B.3 voor GSR part 4 alleen hoofdstuk 3 en 4 staat, dit zou 3, 4 en 5 moeten zijn.
 
SF 10-12
In H.2.5.2. wordt aangegeven dat de evaluatie van deze 3 factoren plaats zal vinden conform
SSG-25.
In de verdere omschrijving in H.2.5.2 blijkt dat niet alle zaken meegenomen zijn in de
uitwerking.
Onder andere:
Organisatie: beschrijving van processen ontbreekt
Managementsysteem: beschrijven van processen voor organisatiewijzigingen ontbreekt
Veiligheidscultuur: effectief communicatieproces; training in safety culture, rol van leiderschap
ontbreekt
Procedures: ontbrekend is: er is een formeel systeem aanwezig waarin ontwikkelen van nieuwe
procedures en wijzigingen die van invloed zijn op veiligheid is gewaarborgd. Vaststellen dat de
procedures rekening houden met human factors
Human factors: aandacht voor onderhoudswerkzaamheden in relatie tot human factor; er is
beleid voor kennismanagement ontbreekt

1.    Waarom zijn niet alle onderdelen uit SSG-25 meegenomen?
2.    SF 12 en Veiligheidscultuur komen minimaal terug in het toetsingskader.

Veiligheidscultuur is een onderdeel in de regeling nucleaire installaties en moet daarom
duidelijk terugkomen in het toetsingskader.
Waar en hoe is veiligheidscultuur terug te vinden?  Nu is veiligheidscultuur onderdeel
van SF10, waar ook organisatie en managementsysteem onderdeel van uitmaken.

 
SF 14-15
Met betrekking tot 2.7.5: Hier ontbreekt het environmental monitoring program en de
resultaten daarvan.
Opnemen in toetsingskader GSG-7 Occupational Exposure. Daarin wordt nl beschreven welke
onderdelen opgenomen moeten worden in een Stralingsbeschermingsprogramma.
 
Verder hebben wij per brief aangekondigd dat wij verwachten de beoordeling voor 12 juni af te
ronden. Aangezien wij een afspraak hebben staan op 14 juni, zal deze deadline niet gehaald
worden. Voor de administratie zal daarom een brief met een verlenging van het
beoordelingstermijn worden uitgestuurd.
 
Met vriendelijke groeten,

 
  



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