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Geachte bestuurder, 

Vanaf maandag 9 maart publiceert de ANVS door haar genomen 
handhavingsbesluiten op de website van de ANVS. Het gaat daarbij om besluiten 
tot het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang bij de 
constatering van een overtreding van een voorschrift uit de vergunning of wet- en 
regelgeving. De ANVS vindt het belangrijk u over deze werkwijze te informeren. 

Transparantie 
"Transparantie" is een van de kernwaarden van de ANVS. Als overheidsorganisatie 
willen we open zijn naar de buitenwereld over de taken die we uitvoeren, hoe we 
dat doen en over de resultaten ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
stelt ook eisen aan de vindbaarheid en mogelijkheid tot uitwisseling van 
informatie. 

Openheid over ons werk draagt bij aan het vertrouwen in de samenleving in een 
onafhankelijke autoriteit op het gebied van nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming. Het vergroot het vertrouwen van het publiek bij risico- en 
crisiscommunicatie. Ook draagt communicatie over handhavingsbesluiten bij aan 
het bevorderen van de naleving en het vergroten van de veiligheid door het leren 
van gebeurtenissen bij andere vergunninghouders. 

De ANVS publiceert handhavingsbesluiten op autorititeitnvs.nl/documenten onder 
de categoriel-landhavingsbesluit'. 

Toezicht en interventie 
In de Toezicht- en Interventiestrategie van de ANVS is opgenomen hoe de ANVS 
tot de afweging komt over het al dan niet opleggen van een last onder dwangsom 
of last onder bestuursdwang. In bijlage 2 van deze strategie is uitgelegd welke 
procedure gevolgd wordt bij deze besluiten. De Toezicht- en Interventiestrategie 
kunt u vinden op de website van de ANVS. 

Proces van publicatie 
Wij zullen u met een publicatie niet verrassen. In de bijlage bij deze brief is een 
voorbeeld te vinden van de manier waarop een handhavingsbesluit wordt 
gepubliceerd nadat een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure is afgerond. 
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26 februari 2020 Dat betekent dat publicatie pas plaatsvindt op zijn vroegst zes weken na het 

opleggen van het besluit. De ANVS houdt zich bij het publiceren van het besluit 
aan de uitzonderingsgronden van de Wob. Dat betekent dat onder meer 
persoonsgegevens, waaronder die van medewerkers, worden gelakt. Dat geldt ook 
voor gegevens die de veiligheid van de Staat in gevaar kunnen brengen (absolutie 
weigeringsgrond) of voor bedrijfsvertrouwelijke gegevens (weigeringsgrond na 
belangenafweging). 

Wanneer naar aanleiding van een bezwaar- en/of beroepsprocedure blijkt dat het 
besluit onterecht is genomen, vindt er geen publicatie plaats. Zo houden we 
rekening met uw recht en uw belang om niet (achteraf) onterecht als overtreder 
te worden aangewezen. 

Wanneer een besluit wel definitief is en wordt gepubliceerd, vermelden we te 
zijner tijd ook het vervolg van het besluit (zie bijlage). Zo is voor het publiek 
kenbaar wat uw acties zijn geweest naar aanleiding van het handhavingsbesluit. 
De volledige procedure rondom de last onder dwangsom of last onder 
bestuursdwang is te vinden op autoriteitnvs.nl/onderwerpen/handhaving.  

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met de ANVS via de contactgegevens in het 
briefhoofd. 

Met vriendelijke groet, 

DE 	TORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 

mr. 3 H. van den Heuvel, 
best ursvoorzitter 
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Bijlage — Voorbeeld publicatie op  autorititeitnvs.nl/documenten  onder de categorie 26 februari 2020 
'Hand havingsbesluit'. 
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Handhavingsbesluit >naam en plaats onderneming< 

6 februari 2021 

De ANVS constateerde dat >naam onderneming< invulling heeft gegeven aan de 
maatregelen zoals benoemd in het handhavingsbesluit. Met ingang 
van >datum< is de >handhavingsmiddel< opgeheven. 

30 november 2020 

Op >datum< constateerde de ANVS dat >reden<. Hiermee is >naam 
onderneming< in overtreding volgens >wet/regeling/art.<. De ANVS heeft 
daartoe een >handhavingsmiddel< opgelegd. 

Download 'Handhavingsbesluit >naam en plaats onderneming< op 
>datum<' 
PDF document 11 pagina 138 kB 

Publicatie 103-12-2019 
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