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 datum 13 april 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34219 

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire 

Veiligheid en Stralingsbescherming 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 12 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de 

PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de 

VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel R 

11  17 (Dik-Faber en Remco Dijkstra) dat regelt dat de Nederlandse bevolking door de 

Autoriteit over ongewone gebeurtenissen in kerncentrales wordt geïnformeerd. 

 

Op grond van het voorgestelde artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Kernenergiewet 

heeft de Autoriteit tot taak het geven van voorlichting. Met dit amendement wordt geregeld 

welke activiteiten daar in ieder geval onder worden verstaan. 

 

 

 

 

 



 

 datum 13 april 2016 

 blad 2 

 

 

Concreet regelt dit amendement dat de Nederlandse bevolking niet alleen over ongevallen 

wordt geïnformeerd (bestaande artikel 43 van de Kernenergiewet) maar ook over 

ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties voor zover ze niet zijn 

gecategoriseerd als een ongeval. Op 27 februari 1980 heeft de toenmalige minister van 

Sociale Zaken toegezegd de Tweede Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over het 

functioneren van de Nederlandse kerncentrales. Deze rapportage is geen verantwoording 

van de handhaving activiteiten van de toezichthouder, maar geeft openheid over de 

belangrijkste ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties. In de loop 

der jaren is deze rapportage uitgebreid tot een rapportage van alle gemelde ongewone 

gebeurtenissen van alle nucleaire inrichtingen in Nederland en de met deze inrichtingen 

verbonden radiologische laboratoria. Per 1 januari wordt deze rapportage verzorgd door de 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).  

De overheid wil burgers actiever informeren. Daarom zijn sinds begin 2013 de ongewone 

gebeurtenissen in de nucleaire bedrijven op de website van de ILT geplaatst en vanaf 1 

januari 2015 op de website van de ANVS. In het voorgestelde artikel 43b wordt de 

jaarlijkse rapportage (tweede lid) en de publicatie op de website van de ANVS (eerste lid) 

wettelijk geborgd.  

 

Als gevolg van de gebeurtenissen met kerncentrales vlak over de grens in België heeft de 

Tweede Kamer de motie Smaling/Albert de Vries (Kamerstukken II 2015/16, 25422 nr. 

134) aangenomen waarin de regering wordt verzocht structurele en eenduidige 

verbeteringen aan te brengen in de informatievoorziening aan de burgers. Er ligt een brede 

wens van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's bij de Nederlandse-

Belgische grens om nadere afspraken te maken over stroomlijning, harmonisatie en 

duiding van de beschikbare informatie over storingen bij de kerncentrales. Het is wenselijk 

dat de informatievoorziening over centrales vlak over de grens op een vergelijkbare wijze 

gebeurt als met Nederlandse centrales. Dit is allereerst een verantwoordelijkheid van de 

Belgische en Duitse overheid. Op grond van het voorgestelde artikel 3, derde lid, onder f, 

heeft de ANVS wel tot taak samen te werken met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten 

en informatie te delen. Met het in dit amendement voorgestelde artikel 43b, eerste lid, 

wordt van de ANVS tevens gevraagd met het oog op de genoemde informatievoorziening 

naar burgers actief informatie te vragen van de buitenlandse autoriteiten. Hierdoor kunnen 

Nederlandse burgers op één plek een overzicht vinden van alle ongewone gebeurtenissen 

in inrichtingen binnen en buiten Nederland waarbij een eventueel ongeval gevolgen kan 

hebben voor burgers in Nederland. De ANVS kan uiteraard alleen aan publicatie van deze 

informatie worden gehouden voor zover zij deze informatie verkrijgt van de buitenlandse 

autoriteiten. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, 

Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het 

CDA. 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 3, derde lid 

10  12  18  (Dik-Faber en Van Veldhoven) over het door de Autoriteit als waarnemer 

optreden bij gezamenlijke inspecties van in het buitenland gelegen inrichtingen in de 

nabijheid van Nederland. 

 

Elk land is op het eigen grondgebied verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de 

(voormalige) inrichtingen waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen 

worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen. 

Ongelukken in deze inrichtingen kunnen echter grote grensoverschrijdende gevolgen 

hebben. 

 

Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel f, heeft de Autoriteit daarom tot taak samen te 

werken met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten in de nabijheid van Nederlandse 

nucleaire inrichtingen. Met dit amendement krijgt de Autoriteit ook tot taak als waarnemer 

op te treden bij gezamenlijke inspecties, teneinde de in het buitenland gelegen nucleaire 

installaties met eigen deskundige ogen te aanschouwen en zich een beeld te vormen over 

de inspectiemethoden. Dit met het oog op het Nederlandse belang bij de ontwikkeling van 

de veiligheid van buitenlandse inrichtingen. De Autoriteit voert deze waarnemende 

activiteiten slechts uit binnen de kaders van afspraken over gezamenlijke inspecties die 

tussen de overheden van Nederland en haar buurlanden worden gemaakt. De indieners 

beogen met dit amendement de collegiale inspecties die door de Autoriteit Nucleaire 

Veiligheid en Stralingsbescherming kunnen worden uitgevoerd een wettelijke basis te 

geven. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Klein, de SGP en de ChristenUnie.  

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 12e 

14 19 (Van Veldhoven) over het twee keer tweejaarlijks evalueren van de ANVS.  

 

Dit amendement regelt dat het evaluatieverslag rondom het functioneren van de ANVS in 

afwijking van artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de 

tweede keer na twee jaar plaatsvindt (en vervolgens weer krachtens de Kaderwet 

vijfjaarlijks). De eerste toezending van een evaluatieverslag dient plaats te vinden uiterlijk 

een half jaar nadat de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan is geworden. Met de huidige 

planning wordt aangenomen dat dit dus voor 1 juli 2017 gebeurt. 

 

De indiener van dit amendement constateert dat er op een aantal punten afgeweken wordt 

van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, teneinde de gewenste mate van 

onafhankelijkheid van de ANVS te waarborgen. Deze afwijkingen zijn gerechtvaardigd 

vanwege het grote belang van het zelfstandig kunnen opereren van deze belangrijke zbo. 

Wanneer het gaat om de nucleaire veiligheid moet immers alles in het werk gezet worden 

om situaties te voorkomen waarbij er mogelijk een (verhoogd) risico bestaat op fouten.  
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Wat de indiener betreft is een van de situaties waarbij er mogelijk een (verhoogd) risico 

bestaat op fouten is de situatie waarbij de middelen en bekwaamheid niet in goede balans 

staan met het uitvoeren van de wettelijke taken van de ANVS. Ook het Internationaal 

Atoomenergieagentschap IAEA onderkent het belang van deze goede balans en heeft 

aanbevolen een nadere analyse uit te voeren op de structurele taken en kosten. 

 

De indiener is van mening dat om onnodige risico’s te vermijden de wetgever de genoemde 

balans de eerste jaren met een hogere regelmaat dan gesteld in de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen moet kunnen controleren om zo nodig aanpassingen te kunnen doen aan 

de tot de ANVS ter beschikking staande capaciteit en middelen. De indiener is daarom van 

mening dat het gerechtvaardigd is dat er ook op het punt van het evaluatieverslag 

afgeweken wordt van de Kaderwet, door het evaluatieverslag van de ANVS de eerste keer 

een half jaar nadat de ANVS een zbo is geworden en de tweede keer twee jaar daarna te 

laten uitbrengen en vervolgens overeenkomstig de Kaderwet elke vijf jaar te laten 

plaatsvinden.  

Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie.  

 

Artikel I, onderdeel H 

13 (Van Tongeren) over het voeren van een defensief beleggingsbeleid door de houder van 

een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet. 

 

De indiener van dit amendement beoogt met dit amendement er zorg voor te dragen dat 

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet 

voor het in werking brengen, in werking houden, buiten gebruik stellen of ontmantelen van 

een inrichting waarin kernenergie kan, onderscheidenlijk kon worden vrijgemaakt, een 

defensief beleggingsbeleid hanteert. In het huidige wetsvoorstel staat dat de minister aan 

de goedkeuring van de financiële zekerheidsstelling voorschriften kan verbinden. Specifiek 

wordt gewezen op het bedrag van de financiële zekerheidsstelling.  

 

Naar mening van de indiener van dit amendement brengt de aard van de verplichting die 

behoort bij het buiten gebruik stellen of ontmantelen van een inrichting waarin kernenergie 

kan, onderscheidenlijk kon worden vrijgemaakt, met zich mee dat de houder van een 

vergunning in deze een defensief beleggingsbeleid dient te hanteren bij fondsvorming.  Het 

belang hiervan wordt onderstreept door de tekorten bij de voormalige kerncentrale 

Dodewaard en de zorgen over de financiële toekomst bij kerncentrale Borssele. 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie. 

 

Artikel I, onderdeel H 

9 (Dik-Faber en Van Tongeren) dat ertoe strekt meer inzicht te laten ontstaan over de 

financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales. 

 

De indieners van dit amendement beogen met dit amendement er zorg voor te dragen dat 

er meer inzicht ontstaat over de financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen 

van kerncentrales. Zij doen dit door een jaarlijkse financiële rapportageplicht in te voeren 

voor de houder van een vergunning over de omvang van het ontmantelingsfonds.  
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Uit de artikelen 29 en 44b, eerste lid,  van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en 

ertsen vloeit voort  dat exploitanten van kerncentrales iedere 5 jaar de wijze waarop 

financiële zekerheid wordt gesteld actualiseren.  Bij de voormalige kerncentrale Dodewaard 

is sprake van een tekort en bij kerncentrale Borssele zijn er zorgen over de financiële 

toekomst. 

 

Met dit amendement wordt daarom in de Kernenergiewet geregeld dat, in aanvulling op de 

bestaande plicht om de financiële zekerheid vijfjaarlijks te actualiseren, de exploitant 

jaarlijks inzage dient te geven in de 'dekkingsgraad' van het ontmantelingsfonds.   

 

Indien naar het oordeel van de ministers van Financiën en Infrastructuur en Milieu voor het 

tweede opeenvolgende jaar sprake is van een tekort dan regelt dit amendement dat zij de 

vergunninghouder verzoeken om binnen 6 maanden een aanvraag om goedkeuring van de 

geactualiseerde financiële zekerheid in te dienen. Op deze wijze wordt beter de vinger aan 

de pols gehouden als het gaat om de financiële zekerheidsstelling door middel van 

deelname in een ontmantelingsfonds. 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

ChristenUnie. 

 

 

Moties 

 

16  20 (Van Veldhoven en Dik-Faber) over afsluiten van intentieverklaringen met 

buurlanden. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie en het CDA. 

 

15 (Van Veldhoven) over de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming. 

Ingetrokken. 

 

 


