
Van:  ANVS
Aan: @covra.nl"
Cc:
Onderwerp: 10EVA COVRA toetsingskader
Datum: dinsdag 18 juni 2019 18:06:00
Bijlagen: Reactie op toetsingskader SF1-4.msg

Beste ,
 
Zoals telefonisch besproken hebben de experts naar aanleiding van het gesprek van vrijdag
nogmaals naar het toetsingskader gekeken. De algemene mening is dat het toetsingskader er
goed uitziet en dat het niet teveel uitgebreid hoeft te worden. Voor ons is het belangrijker dat
COVRA o.a. de referentiedocumenten voldoende meeneemt in haar evaluatie met het doel de
installatie te verbeteren, in plaats van dat er een papieren exercitie gedaan wordt om regels af
te vinken. Voor dit doeleinde is het idee om tijdens de evaluatie vakgesprekken te houden,
zodat de evaluatie en de beoordeling effectiever kunnen verlopen. Ik heb een email bijgesloten
waarin dit idee is uitgewerkt voor SF1-4. Graag hoor ik van jou of COVRA dit ook een goed idee
vindt.
Het vakgesprek voor SF1-4 willen we sowieso wel voor 9 juli laten plaatsvinden, dit kan dan
zowel als onderdeel van de beoordeling van het toetsingskader of als onderdeel van de
beoordeling plaatsvinden. Voor het plannen van deze afspraak kan je direct met 

contact opnemen.
 
Voor in ieder geval stralingsbescherming zal het toetsingskader wel uitgebreid moeten worden,
aangezien de betreffende Wenra Reference Level het onderwerp niet goed afdekt. Onze wens is
dat het IAEA document GSR part 3 opgenomen wordt in het toetsingskader en GSG-7 in het
referentiekader (annex B).
 
Voor een kennismaking en nadere bespreking ben ik van 1 t/m 3 juli beschikbaar. Ik kan dan
naar COVRA komen.
 
Met vriendelijke groeten,

 
 
Aan de inhoud van deze mail kunnen geen rechten ontleend worden.

 
  
Senior Adviseur ANVS 
  
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.
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