
 

Samenwerkingsprotocol FANC – ANVS 
 
 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS) zijn in respectievelijk België en Nederland belast met de uitvoering van 
taken op het gebied van veiligheid en beveiliging, die zijn gerelateerd aan nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming. De organisaties hechten groot belang aan samenwerking gelet op de 
grensoverschrijdende aspecten van het veiligheidsbeleid. Deze samenwerking geschiedt mede  
gelet op artikel 8, eerste lid, onder, b en derde lid, van Richtlijn 2009/71/Euratom (PbEU 2009, L 172) 
tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties, als 
gewijzigd door Richtlijn 2014/87/Euratom (PbEU 2014, L 219) en, 
gelet op artikel 99 van de Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot 
vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de 
blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom. 
 
In dit kader zijn partijen het volgende overeengekomen: 
 

1. Doel van de samenwerking 
Dit protocol heeft als doel om de samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS), hierna genoemd de ‘Partijen’, vorm te geven.  
 

2. Algemeen 
a. Dit protocol past binnen het ‘Memorandum van overeenstemming tussen Nederland 

en België inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval en uitwisseling 
van informatie betreffende de werking van nucleaire installaties’ (d.d. 21 december 
1990).  

b. Partijen streven ernaar zo breed mogelijk samen te werken en informatie uit te 
wisselen op de gebieden die in dit protocol zijn opgenomen.  

c. Partijen informeren elkaar onverwijld over gebeurtenissen met (mogelijke) 
grensoverschrijdende effecten.  

 
3. Samenwerkingsgebieden 

Partijen werken samen op aspecten binnen de volgende gebieden: 
a. Uitwisseling van informatie betreffende : 

• Grote nucleaire installaties zoals de vermogensreactoren, de 
onderzoeksreactoren, afvalinstallaties, productie van medische radio-isotopen.  
Deze informatie behelst o.a. wijzigingen aan deze installaties, incidentverslagen 
betreffende belangrijke veiligheidsconsequenties, ervaringsterugkoppeling, LTO, 
ontmanteling;  

• Calamiteiten en stralingsincidenten; 
• Beveiliging en safeguards; 
• Opleidingen en trainingen; 
• Vergunningaanvragen met potentiële grensoverschrijdende effecten, mede met 

het oog op informeren van de bevolking onder andere met het oog op inspraak en 
voor de ervaringsuitwisseling; 

• Resultaten van internationale peer review missies naar grote nucleaire installaties 
en IRRS-missies; 

• Uitwisseling van informatie aangaande internationale bijeenkomsten zoals 
deelnemers en standpunten; 



 

• Periodieke evaluaties; 
• Nieuwe regelgeving;  
• Toezicht op het leefmilieu; 
• Inspectieprogramma’s;  
• Uitwisseling van informatie over de aanpak voor NORM en Radon. 

b. Wederzijds bijwonen van inspecties. 
c. Wederzijdse deelname aan opleidingen en trainingen 
d. Onderzoek. 
e. Erkenning van transportcontainers. 
f. Publieke communicatie. 

 
4. Organisatie van de samenwerking 

De samenwerking tussen de Partijen worden als volgt vormgegeven. 
a. Partijen voeren zo vaak als nodig, maar tenminste één keer per jaar formeel overleg. 

Er kunnen in onderling overleg ad hoc, tijdelijke of permanente subcommissies voor 
specifieke aandachtsgebieden ingesteld worden.  Deze subcommissies leggen zelf de 
modaliteiten (vorm, frequentie, …) vast hoe ze de samenwerking organiseren. 

b. Uitwisseling van informatie geschiedt via een beperkt aantal contactpersonen.  
 

5. Kosten 
De wederzijdse uitwisseling van informatie en experts geschiedt kosteloos, tenzij vooraf 
anders afgesproken.  
 

6. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie 
Partijen nemen de hierna vastgelegde beperkingen ten aanzien van de verspreiding en 
openbaarmaking van de ter uitvoering van dit protocol medegedeelde informatie in acht.  

a. Geclassificeerde/Gecategoriseerde info 
Geclassificeerde/Gecategoriseerde informatie kan enkel uitgewisseld worden als 
er een bilateraal akkoord hieromtrent bestaat tussen de landen. 
 

 
b. Vertrouwelijke informatie 

 
I. Actieve openbaarheid 

Een Partij mag de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van dit protocol en 
het gevoerde overleg, zoals voorzien in dit samenwerkingsprotocol, heeft 
ontvangen slechts actief bekendmaken indien de Partij waarvan ze deze 
informatie heeft ontvangen hier voorafgaandelijk uitdrukkelijk mee heeft 
ingestemd. 
 

II.  Passieve openbaarheid 
Wanneer een Partij door een derde gevraagd wordt om informatie, die zij in het 
kader van dit protocol en het overleg zoals voorzien in dit protocolakkoord heeft 
ontvangen, openbaar te maken, stelt zij de Partij van wie zij deze informatie heeft 
ontvangen onverwijld in kennis van de aanvraag. 
De Partij tot wie de vraag om openbaarmaking werd gericht onderzoekt in 
samenspraak met de Partij van wie ze deze informatie heeft ontvangen of de 
aanvraag geen betrekking heeft op informatie die valt onder de 
uitsluitingsgronden vervat in respectievelijk de Belgische wet van 11 april 1994 
betreffende de openbaarheid van bestuur, in het Belgische decreet van 26 maart 
2004 betreffende de openbaarheid van bestuur of in de Belgische wet van 5 



 

augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie en de 
Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur. Dit onderzoek dient in het kader van 
de Belgische wet- en regelgeving binnen de 5 kalenderdagen afgerond te zijn; 
voor Nederland gelden de wettelijke termijnen van de Wet openbaarheid van 
bestuur. Wanneer de beide Partijen binnen deze termijn niet tot een akkoord 
zouden komen, zal de Partij tot wie de oorspronkelijke vraag gericht was, hierover 
beslissen. 
Indien de aanvraag geen betrekking heeft op informatie die valt onder 
voornoemde uitsluitingsgronden, dan stelt de Partij tot wie de vraag om 
openbaarmaking werd gericht de gevraagde informatie ter beschikking (in België) 
van de aanvrager dan wel wordt (in Nederland) de gevraagde informatie 
openbaar gemaakt op de voorgeschreven wijze. 
Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op informatie die wel 
onder voornoemde uitsluitingsgronden valt, dan wijst zij de aanvraag op 
gemotiveerde wijze volledig af of wijst ze deze af voor wat betreft de gedeelten 
die vertrouwelijk worden geacht. 

 
7. Niet bindend karakter van dit protocol 

a. De samenwerking en informatie uitwisseling vindt plaats binnen de kaders van 
internationale verdragen waarvan Partijen ondertekenaar zijn, Europese richtlijnen 
en nationale wet- en regelgeving van beide Partijen. 

b. De bepalingen in dit protocol mogen geen aanleiding geven tot acties die strijdig zijn 
met de wetten, regelgeving en beleidsprincipes van de Partijen. 

c. Aangezien de bepalingen van dit protocol niet juridisch bindend zijn tussen de 
ondertekenende partijen en ten aanzien van derde partijen, kunnen zij geen 
aanleiding geven tot een vordering van een ondertekenende partij of van een derde 
partij met betrekking tot hun praktische implementatie. 

 

8. Inwerkingtreding 
Dit protocol treedt in werking op de dag na de dag van ondertekening en blijft van kracht 
totdat het door één der Partijen schriftelijk is opgezegd met een opzegtermijn van 6 
maanden. 

 
 
Gedaan te Den Haag op 14 september 2017, in twee exemplaren in het Nederlands. 
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