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Inspectie naar transparantie tarieven COVRA:  
intrekken voornemen last onder dwangsom

Inleiding
De aanleiding voor deze nota is tweeledig:
1. Informatie over de intrekking door de ANVS van een voornemen last onder

dwangsom. De intrekking betreft de inspectie op de transparantie van
tarieven die COVRA voor het beheer van radioactief afval in rekening
brengt.

2. Informatie over een daarmee samenhangend uitvoeringssignaal van de
ANVS. Voor een eventueel vervolgtoezicht van de ANVS op de tarieven is
het van belang dat de kaderstelling voor het systeem voor de financiering
van opslag en eindberging van radioactief afval op beleidsmatig niveau
verder wordt uitgewerkt. Deze uitwerking zal door dgMI worden opgepakt.

Boodschap
Ad 1. Bij COVRA heeft een inspectie plaatsgevonden naar de transparantie van 
de tarieven die zij in rekening brengt voor het beheer van radioactief afval. Dit 
is een inspectiebevoegdheid van de ANVS op grond van de Kernenergiewet. 
Door de ANVS is geconcludeerd dat het onvoldoende duidelijk was hoe de 
tarieven van het radioactief afval bij COVRA tot stand komen. Hierop is aan 
COVRA op 13 december 2018 een voornemen last onder dwangsom opgelegd. 
Vervolgens is alsnog nadere informatie door COVRA ter beschikking gesteld.  
Ondanks de verkregen nadere informatie is niet duidelijk geworden hoe de
tarieven van COVRA (met name voor contractafval) precies zijn opgebouwd. De 
ANVS heeft hierover geen nieuwe informatie en/of documenten verkregen van
COVRA en komt, mede op basis van gesprekken met COVRA in een ander 
traject, tot de conclusie dat COVRA niet in staat is hierover nadere informatie 
te verstrekken. Daarom is op 20 januari 2020 afgezien van het opleggen van 
een last onder dwangsom (intrekken voornemen).  
Ad 2. Tegelijk met het intrekken van het voornemen last onder dwangsom is 
door de ANVS gesignaleerd dat het voor een eventueel vervolgtoezicht van de 
ANVS op de tarieven van belang is dat de kaderstelling voor het systeem voor 
de financiering van beheer van radioactief afval verder wordt uitgewerkt. De 
ANVS wordt hierbij gesteund door het recent uitgebrachte advies over het 
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beheer van radioactief afval van haar Raad van Advies, waarin de Raad van 
Advies constateert dat een regelgevend kader voor de financiering van de 
eindberging voor radioactief afval ontbreekt en ontwikkeld moet worden. Het 
uitvoeringssignaal en voornoemd advies is besproken met dgMI. Over de 
aanpak en wijze van uitwerking (in interdepartementaal verband) zult u nader 
geïnformeerd worden door dgMI.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

mr. J.H. van den Heuvel,
bestuursvoorzitter

Toelichting

Intrekken voornemen last onder dwangsom
Bij het intrekken van het voornemen last onder dwangsom constateert de
ANVS dat de inspectie nader inzicht heeft gegeven in de wijze waarop door
COVRA de tarieven (met name voor standaardafval) worden vastgesteld
(transparantie). Ondanks de verkregen informatie is echter niet duidelijk
geworden hoe de tarieven van COVRA (met name voor contractafval) precies
zijn opgebouwd. Tegelijk wordt geconstateerd dat het op basis van het tot
nu toe gevoerde afvalbeleid en de uitvoering daarvan door COVRA voor de
ANVS niet mogelijk is om te concluderen of de tarieven wel of niet objectief
en niet-discriminerend zijn vastgesteld. En dat zijn eisen waaraan COVRA bij
de vaststelling van de tarieven ook moet voldoen.

Uitvoeringssignaal beleidsontwikkeling financieel kader beheer
radioactief afval door COVRA

Op 23 december 2019 heeft de Raad van Advies het bestuur van de ANVS
geadviseerd over wat de eenduidige rol van de ANVS rond eindberging van
radioactief afval zou moeten zijn en hoe de verdeling van de
verantwoordelijkheden en taken voor de verschillende deelaspecten van de
beleidsontwikkeling, de implementatie daarvan en de realisatie van de
eindberging op een eenduidige manier vormgegeven kunnen worden zodanig
dat alle verantwoordelijkheden en taken eenduidig zijn geborgd.
De Raad van Advies adviseert om samen met de belangrijkste stakeholders
(ministerie van Financiën, ministerie van IenW en COVRA) het huidige stelsel
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond de financiering van een
eindberging tegen het licht te houden, om te zien of en te waarborgen dat
de financiële risico’s voor de eindberging op korte termijn transparanter
worden en de risico’s beperkt blijven.
Het is derhalve wenselijk te bezien of de verantwoordelijkheden aangaande
de financiële aspecten rondom beheer van radioactief afval op juiste wijze
zijn belegd en, zo niet, om te bespreken hoe dit beter belegd kan worden. In
het systeem voor de financiering van het beheer van radioactief afval dient
het beleidsuitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ afgedekt te zijn, onder andere
doordat COVRA haar tarieven transparant, objectief en niet-discriminerend
vaststelt.
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Het uitvoeringssignaal uit de inspectie en het advies van de Raad van Advies
zijn gedeeld met dgMI. Bij het overleg van ANVS en dgMI over het advies
eindberging van de Raad van Advies waren beide partijen het erover eens
dat, met de overdracht van de beleidsfunctie, ook de verantwoordelijkheid
en het initiatief overgaat om, samen met de betrokken stakeholders, het
stelsel zoals hierboven beschreven tegen het licht te houden. Dit zal in
afstemming met het ministerie van Financiën worden gedaan. De ANVS zal
op basis van haar expertise en deskundigheid hierbij dgMI adviseren. Over
de verdere uitwerking  zult u daarom nader geïnformeerd worden door dgMI
als daar aanleiding toe is.

Opschorten toezicht op tarieven van COVRA
Totdat het kader voor het systeem voor de financiering van opslag en
eindberging van radioactief afval op beleidsmatig niveau is uitgewerkt, zal de
ANVS in beginsel geen gebruik maken van haar wettelijke
bevoegdheid/wettelijke plicht om te handhaven op de tarieven
(transparantie, objectief, niet-discriminerend). Gelet op de risicogerichte
aanpak van de ANVS kunnen zich overigens wijzigingen voordoen die wel
leiden tot het opnieuw oppakken van het toezicht.


