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2 Het is m
ij een genoegen het Jaarrapport van COVRA N.V. over 2019 te introduceren.  

Het w
as een jaar w

aarin grote voortgang is geboekt op een aantal belangrijke dossiers.  
Zo vordert de bouw

 van de uitbreiding van het opslaggebouw
 voor hoogradioactief afval  

gestaag. M
edio 2021 kan de nieuw

e extensie in gebruik genom
en w

orden. Dan is er 50 m
3 

extra opslagcapaciteit voor w
arm

teproducerend hoogradioactief afval beschikbaar.

Bij NRG in Petten ligt nog radioactief afval uit de vorige eeuw
 opgeslagen, dat uiteindelijk  

allem
aal m

oet w
orden afgevoerd naar COVRA. De afvoer is door nauw

e sam
enw

erking tussen 
COVRA en NRG in 2019 goed op gang gekom

en.

Het vernieuw
de beleggingsbeleid heeft zeer positief bijgedragen aan het financieel resultaat. 

Door m
eer te beleggen, effectiever te sturen op kosten, een m

eer gedetailleerde toekom
st- 

analyse en een consequent prijsbeleid op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’, w
ordt 

2019 afgesloten m
et een positief financieel resultaat. Dit is voor het eerst in 8 jaar.

De bedrijfscultuur is sterk bepalend voor hoe een organisatie presteert. Een gezonde bedrijfs- 
cultuur is een essentiële voorw

aarde voor een hoog veiligheidsniveau. Daarom
 is 2019 

gebruikt om
 m

et de hele organisatie na te denken over de vraag ‘In w
elk bedrijf w

illen w
ij 

w
erken?’. Het resultaat van deze gesprekken is uitgew

erkt in een aantal toekom
stgerichte 

principes w
aarin staat hoe w

e m
et elkaar om

 w
illen gaan. Centraal hierin staan onze  

kernw
aarden vakm

anschap, openheid en continuïteit. Een eenm
alige actie is niet voldoende,  

daarom
 is het verankeren van de bedrijfscultuur een strategisch speerpunt  

voor COVRA.

COVRA is in essentie een industrieel afvalbedrijf en staat m
idden in de m

aatschappij.  
De diverse grote m

aatschappelijke vraagstukken gaan dan ook niet aan ons voorbij.  
De klim

aatdiscussie, de Brexit, druk op de arbeidsm
arkt en de betaalbaarheid van m

edische 
zorg, zijn onderw

erpen die afgelopen jaar veelvuldig in het nieuw
s kw

am
en. De nucleaire  

sector in Nederland is relatief klein, m
aar zeer divers en kan daardoor een w

aardevolle  
bijdrage leveren aan een aantal van deze vraagstukken. De rol van nucleaire technologie in de  
CO

2 -reductie en de ontw
ikkeling van m

edische isotopen kregen de afgelopen jaren al de nodige 
aandacht. De doelstelling van COVRA is niet om

 initiatieven op deze gebieden te propageren, 
m

aar om
 die te faciliteren door een solide nationale infrastructuur voor radioactief afval aan te 

bieden. W
ij zorgen ervoor dat, ongeacht w

elk initiatief gekozen w
ordt, het afval in ieder geval 

geen probleem
 voor de sam

enleving zal zijn. W
e verzam

elen het afval op één plek; het zw
erft 

niet rond, het w
ordt zorgvuldig beheerd en nauw

gezet gecontroleerd. Bovendien w
erken w

e 
aan een praktische eindoplossing voor het radioactieve afval.

Net als in voorgaande jaren hebben zich geen veiligheids- of m
ilieuincidenten voorgedaan. De 

m
edew

erkers van COVRA zijn trots op de bijdrage die ze hieraan hebben kunnen leveren en op 
de bijdrage die ze op dagelijkse basis leveren aan het publieke belang.

COVRA bew
aakt radioactief afval voor de lange term

ijn en ziet sterke parallellen m
et het  

bew
aken en bew

aren van kunst, cultuur en erfgoed. Zo hebben collecties van Zeeuw
se m

usea 
en archieven een veilige plek gekregen. M

edio 2019 is gestart m
et de voorbereiding van de 50

e 
kunsttentoonstelling bij COVRA. Voor deze jubileum

- 
expositie is kunstenaar Rem

 van den Bosch aan de 
slag gegaan m

et een them
a dat hem

 na aan het 
hart ligt: de Seven Generations-filosofie van de Six 
Nations, de oorspronkelijke Am

erikanen. Bij iedere 
m

aatschappelijke beslissing bedenken zij w
at die  

betekent voor de kom
ende zeven generaties.  

De expositie m
et de naam

 #7 w
as in februari en 

m
aart 2020 bij COVRA te zien. In dit jaarverslag 

ziet u enkele beelden die afkom
stig zijn van deze 

expositie.

M
ocht u na het lezen van dit verslag nog vragen 

hebben of suggesties, dan hoor ik dat graag van 
u. Ik nodig u ook uit om

 eens langs te kom
en om

 
ons m

ooie bedrijf m
et eigen ogen te zien. Op onze 

w
ebsite vindt u m

eer inform
atie over rondleidingen 

bij COVRA.

Jan Boelen  
Directeur COVRA N.V. 

Voorw
oord
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Het jaarrapport is opgebouw
d uit vijf blokken, verdeeld in een aantal hoofdstukken, zoals 

w
eergegeven in figuur 0.1. Het eerste blok 'Verslag van de directie' begint m

et het hoofdstuk 
 'De organisatie' w

aarin op interne elem
enten van de organisatie zoals de doelstelling,  

kernactiviteiten, kerngegevens, m
aatschappelijk verantw

oord ondernem
en (M

VO), w
aarde-

keten en w
aardecreatie, structuur, corporate governance en de langeterm

ijnstrategie w
ordt 

ingegaan.

COVRA rapporteert jaarlijks in overeenstem
m

ing m
et de standaarden (toepassingsniveau core) 

van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit jaarrapport bevat het geïntegreerde M
VO-rapport 

en jaarrekening. Belangrijke elem
enten in de GRI-standaarden zijn de stakeholdersdialoog en 

de m
aterialiteitsanalyse. Die houden in dat COVRA bij haar belanghebbenden (stakeholders)

heeft geïnventariseerd w
elke onderw

erpen zij in het jaarrapport belicht zouden w
illen zien.

Rapportstructuur

A. Verslag van 
de directie

- Organisatie
- Beleid
- Risicobeheersing
- Toekom

stparagraaf

B. Verslag van de   
    Raad van 
    Com

m
issarissen

- Verslag
- Sam

enstelling 
   RvC & directie

D. O
verige 

gegevens

- Controleverklaring
- Assurance-rapport

C. Jaarrekening   
    2019

- Balans
- W

inst- en 
   verliesrekening
- Kasstroom

overzicht
- Toelichting

JAARRAPPORT 2019

E. Bijlagen

- Afkortingen- en begrippenlijst
- Afvalstrom

en en em
issies

- Overzicht lidm
aatschappen

- Over dit jaarrapport
- Verw

achtingen en realisatie
- KPI-tabel
- GRI Content Index

Stakeholders 
inventarisatie

- Veiligheid 
- Opslagcapaciteit
- W

et- en regelgeving
- Personeel en organisatie
- Financiën

Figuur 0.1 Indeling jaarrapport 2019

Uit deze inventarisatie is de volgende top-5 van m
ateriële onderw

erpen naar voren gekom
en: 

1. Veiligheid 
2. Opslagcapaciteit 
3. W

et- en regelgeving 
4. Personeel & organisatie 
5. Financiën

In het tw
eede hoofdstuk ‘Beleid’ w

ordt deze top-5 en een aantal aanvullende beleidsthem
a’s 

uitgew
erkt. Deze geven gezam

enlijk een beeld van de bedrijfsvoering en de behaalde resultaten.
Het derde hoofdstuk van het rapport van de directie bestaat uit de risicoparagraaf w

aarin  
m

ogelijke risico’s en de beheersing ervan w
orden toegelicht. Het directieverslag w

ordt  
afgesloten m

et een toekom
stparagraaf over 2020 en verder. Na het verslag van de directie 

volgen het verslag van de raad van com
m

issarissen, de jaarrekening, de toetsing en  
controleverklaring en de bijlagen m

et daarin aanvullende toelichting.
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 “Al vanaf dat ik kind ben, voel ik een betrokkenheid bij de staat van de w
ereld. Een gevoel dat 

het de verkeerde kant op gaat, als w
e op deze voet door blijven gaan. Toen ik in m

ijn tiener- 
jaren in aanraking kw

am
 m

et het gedachtengoed van de indianenvolkeren, de oorspronkelijke 
bew

oners van Am
erika, sprak m

e dat m
eteen aan. Het stilstaan bij de gevolgen van je handelen 

en het besef dat alles - iedere daad en ieder besluit - effect heeft op de toekom
st, sluit aan bij 

de m
anier w

aarop ik in het leven sta. Ik vind het belangrijk dat w
e de w

ereld goed achterlaten 
voor onze kinderen.

Dat heeft m
e uiteindelijk geïnspireerd om

 het project #7 te starten. De Haudenosaunee, 
ook oorspronkelijke Am

erikanen, geloven dat w
e de aarde in bruikleen hebben. Bij iedere 

m
aatschappelijke beslissing bedenken zij w

at die betekent voor de kom
ende zeven 

generaties. Aan die zeven generaties ontleent het project #7 zijn naam
. 

Het vergt m
oed om

 onder ogen te durven zien w
at je handelen op de lange term

ijn betekent. 
Kunst kan daarin helpen. Om

 nieuw
e oplossingen te vinden en om

 creatief en ‘out of the box’ 
te denken. In het creatieve en in het gesprek kunnen w

e elkaar vinden. In het project #7 zie 
ik m

ezelf eerder als verbinder dan als kunstenaar. M
ijn w

erk m
oet een kapstok zijn, w

aar 
m

ensen naar kunnen kijken en w
aarover ze vervolgens m

et elkaar in gesprek kunnen gaan.  
Ik denk dat je m

et beeld m
et een lieve boodschap m

eer kan bereiken dan zom
aar ergens 

tegenaan te gaan schoppen. Positief activism
e noem

 ik dat.

Via sociale m
edia heb ik m

ensen opgeroepen om
 m

ee te doen m
et het project. Op basis van 

de reacties heb ik van zo’n veertig m
ensen een portret gem

aakt m
et het getal 7. Achter ieder 

portret zit een verhaal, een idee of een w
ens voor de toekom

st. Deze portretten zijn in de 
eerste helft van 2020 tentoongesteld bij COVRA. De keuze voor COVRA lijkt bijzonder, m

aar is 
eigenlijk heel voor de hand liggend. Stilstaan bij consequenties op de lange term

ijn is nam
elijk 

ook w
at COVRA doet. Bij het beheren van radioactief afval m

oet je nam
elijk vele decennia 

vooruit denken. Bovendien sluit het project aan bij de traditie van COVRA om
 te  

com
m

uniceren m
et kunst.

Naast de expositie heb ik ook een docum
entaire gem

aakt van m
ijn bezoek aan de Haudeno-

saunee. Eind 2019 ben ik op reis gegaan m
et vragen van tachtig Zeeuw

se kinderen. Over de 
natuur, de aarde en het klim

aat. Ik ben in tw
eeëneenhalve w

eek vele honderden kilom
eters 

door Noord-Am
erika gereisd: langs m

usea, erfgoedcentra en door reservaten. Dat w
as  

intensief, m
aar ook een ervaring om

 nooit te vergeten. M
ijn ontm

oetingen m
et ‘Native 

Am
ericans’, hun verhalen en verbondenheid, w

aren enorm
 inspirerend. Ik ben dankbaar dat 

 #7: een bijzonder m
aatschappelijk project 

zoveel Haudenosaunee zich voor m
ij hebben opengesteld en antw

oord hebben gegeven op de 
vragen die ik bij m

e had.

Bij #7 hoort ook een educatieproject voor scholen en gespreksessies voor bedrijven. 
M

aar iedereen m
ag m

eedoen aan het project door een selfie te m
aken m

et het getal 7, 
bijvoorbeeld geschreven op je hand. Gebruik #7 op sociale m

edia en deel je gedachten of 
ideeën over de filosofie van de zeven generaties. M

et grote en kleine initiatieven m
aken w

e 
sam

en een vuist voor een betere w
ereld. ”

Rem
 van den Bosch
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1.1 Kerncijfers 

De kerncijfers van COVRA van de afgelopen vijf jaren staan in tabel 1.1.

1.2 Inleiding

Radioactiviteit is overal. De aarde zelf zit vol m
et radioactief m

ateriaal. Radioactiviteit is ook 
van nature aanw

ezig in onze leefom
geving. Radioactieve stoffen en straling w

orden op veel 
plaatsen toegepast. Het m

eest bekend is het gebruik van straling en radioactiviteit voor de 
opw

ekking van elektriciteit in een kernenergiecentrale en toepassingen in de gezondheidszorg. 
Andere voorbeelden zijn het gebruik in m

eetapparatuur in de w
eg- en w

aterbouw
, 

€ in m
ln

2019
2018

2017
2016

2015
Om

zet
19,8

26,9
21,9

26,0
44,9

Bedrijfsresultaat
11,7

7,3
5,3

3,6
5,2

Netto resultaat
16,3

-2,6
-4,3

-5,1
-1,5

Balanstotaal
278,2

262,5
247,5

242,5
227,3

Eigen verm
ogen

8,3
-8,0

-5,4
-1,1

4,0

Norm
rendem

ent
42,8%

27,4%
20,1%

14,0%
20,5%

Volum
e opgeslagen LM

RA in m
3

34.954
34.168

32.837
31.731

31.525

Volum
e opgeslagen HRA in m

3
109,7

109,1
104,7

98,8
98,2

Aantal bezoekers
2.551

2.007
2.195

2.111
2.567

Stralingsdosis terreingrens*
76%

79%
74%

80%
82%

Om
gevingsbesm

etting
Geen

Geen
Geen

Geen
Geen

Aantal w
erknem

ers (fte)
59,7

61,2
61,1

58,1
55,3

Ziekteverzuim
 (kort + m

iddellang)
1,5%

2,0%
2,0%

2,0%
1,8%

1. De organisatie

Tabel 1.1 Kerncijfers 2015-2019
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VOG-2

KG

AVG

LOG
HABOG

COG

Transport & dienstverlening 

TLG

VOG-1 

ACTIVITEITEN 2019

1 Opslagcapaciteit LM
RA = beschikbare opslagcapaciteit / verw

acht afvalaanbod 5 jaar
   Opslagcapaciteit HRA = beschikbare opslagcapaciteit / verw

acht afvalaanbod 10 jaar
2 KSA = kernsplijtingsafval , VS = verbruikte splijtstof 

Opslaggebouw
 HRA

3 containers toegevoegd in 2019
resterende capaciteit 1, 2 
KSA 7%, VS 31%, overig 75%

Gebouw
 voor 

transportm
iddelen

Container opslaggebouw
 

3 containers toegevoegd in 2019
resterende capaciteit 1 41%
2 containers tijdelijke opslag

Verarm
d uranium

 opslaggebouw
 

0 containers toegevoegd in 2019
geen resterende capaciteit

2364 afvalverpakkingen opgehaald, 
55 duizend km

 gereden in 121 transporten,
ontm

anteling en afvoer bloedbestraler,
verpakken en afvoer w

eesbronnen,
ingebruiknam

e nieuw
e afvoerroute

voor de harsen van de HFR 

Opslaggebouw
 LM

RA
856 containers toegevoegd in 2019

resterende capaciteit 1 39%

Verarm
d uranium

 
opslaggebouw

, 
96 containers 

toegevoegd in 2019
resterende capaciteit 1 88%

Afvalverw
erkingsgebouw

2296 colli verw
erkt in 2019 

496 containers geconditioneerd 
afval geproduceerd

Kantoorgebouw
2551 bezoekers ontvangen in 2019

Figuur 1.1 Activiteiten en plattegrond COVRA
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Gem
iddelde dosis 

Nederlander 
2,6 m

Sv/jaar

M
axim

aal 
toegestane dosis 
terreingrens COVRA 
0,04 m

Sv/jaar

M
axim

ale extra dosis
lid van de bevolking 
door w

erkzaam
heden m

et 
radioactieve stoffen 
1 m

Sv/jaar

M
EDISCHE 

STRALING 38%

VOEDSEL 12%

OVERIG 
W

AARONDER
INDUSTRIE 1%

BOUW
EN 

EN W
ONEN 38%

BODEM
 2%

KOSM
ISCH 9%

3210 STRALINGSDOSIS

in sterilisatieprocessen in de voedsel- en m
edische industrie, het controleren van lassen en 

strom
ingsprofielen, het recyclen van glas en andere m

aterialen en het drogen van inkt op 
drankkartons. Al deze voor ons m

ensen nuttige zaken creëren afval. Het verschil m
et ‘gew

oon’ 
industrieel afval is dat radioactief afval in de loop van de tijd m

inder schadelijk w
ordt, doordat 

de radioactiviteit afneem
t. Zw

are m
etalen, zoals kw

ik en cadm
ium

, blijven ‘oneindig’ schadelijk.

gedefinieerd. Voor afzonderlijke beleidsvelden zijn er w
el concrete KPI’s gedefinieerd, die duidelijk 

inzicht geven in de resultaten en kw
aliteit van de actuele bedrijfsvoering. 

 Nationaal Radioactief Afval Beleid

Om
dat er in Nederland relatief w

einig radioactief afval geproduceerd w
ordt en vanw

ege de 
benodigde specialistische kennis, is in 1982 gekozen voor één erkende organisatie die al het 
afval op één centrale plek in Nederland beheert: COVRA. Het beheer m

oet plaatsvinden totdat 
het afval niet m

eer radioactief is of totdat er een verw
ijderingsm

ethode is toegepast, w
aar- 

door de risico’s voor m
ens en m

ilieu verw
aarloosbaar klein zijn. Al het radioactieve afval w

ordt 
gedurende ten m

inste honderd jaar veilig boven de grond opgeslagen in speciaal daarvoor 
ontw

orpen gebouw
en. Uiteindelijk m

oet het afval in een ondergrondse inrichting voor  
eindberging w

orden ondergebracht. Dit verzekert dat het afval ook over duizenden jaren nog 
buiten de levensruim

te van de m
ens blijft. Dit beleid is in 2016 m

et het Nationale Program
m

a 
Radioactief Afval opnieuw

 bevestigd. De periode van ten m
inste honderd jaar is vastgelegd 

m
et het oog op verschillende factoren, zoals de beperkte hoeveelheid radioactief afval in  

De hoeveelheid straling, of de stralingsdosis, w
ordt uitgedrukt in m

illiSievert (m
Sv).  

In Nederland ontvangt iedereen een stralingsdosis van ongeveer 2,6 m
Sv per jaar. Voor de do-

sis die veroorzaakt m
ag w

orden door het gebruik van radioactieve stoffen zijn strenge norm
en.  

Zo m
ag de verhoging aan de terreingrens van COVRA m

axim
aal 0,04 m

Sv per jaar zijn ten 
opzichte vande natuurlijke achtergrondstraling. 

 1.3 Visie, m
issie, strategie en beleid 

De visie van COVRA is “Veilig en verantw
oordelijk beheer van radioactief afval is een voor-

w
aarde voor de toepassing van nucleaire technologie en het gebruik van radioactieve stoffen.” 

De m
issie van COVRA is “Blijvend zorgen voor het Nederlandse radioactieve afval om

 m
ens en 

m
ilieu te bescherm

en.” Onze am
bitie, beleid, strategie en activiteiten vorm

en een sam
en- 

hangend geheel dat gedragen door onze bedrijfscultuur een bijdrage m
oet leveren aan duurzam

e 
ontw

ikkeling en w
aarde m

oet creëren voor onze stakeholders. Door de lange-term
ijnhorizon 

van COVRA van m
eer dan honderd jaar zijn de doelen (am

bities) m
eer in algem

ene term
en 

Figuur 1.3 M
issie

Figuur 1.2: Stralingsdosis in Nederland (bron: RIVM
)

Am
bitie

BeleidDuurzam
e 

ontw
ikkelings-

doelstellingen

Bedrijfscultuur

Strategie

Activiteiten

W
aardecreatie

Beleid
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• 

Veiligheid: een zo hoog m
ogelijk niveau van stralingshygiënische en conventionele  

 
 

bescherm
ing 

 
• 

M
ilieu: voorkom

en of beperken van overlast voor om
geving en m

ilieu 
 

• 
Kw

aliteit: hoge eisen aan de bedrijfsvoering en voldoen aan w
et- en regelgeving en  

 
 

vergunningvereiste 
 

• 
Beveiliging: processen, m

aterialen en apparaten w
orden niet door onbevoegden  

 
 

beïnvloed 
 

• 
Beschikbaarheid: een oplossing voor iedere afvalstroom

, ontw
ikkelen van benodigde  

 
 

kennis en technologie 
 

• 
Personeel en gezondheid, een goed w

erkklim
aat, m

et goede arbeidsom
standigheden  

 
 

en -voorw
aarden 

 
• 

Financiën: ten m
inste kostendekkend opereren, de tarieven op transparante, objectieve  

 
 

en niet-discrim
inerende w

ijze in rekening brengen en kunnen voldoen aan de lange  
 

 
term

ijn verplichtingen 
 

• 
Com

m
unicatie: dialoog op basis van feitelijke, objectieve en begrijpelijke inform

atie over  
 

 
radioactiviteit en radioactief afval, ethiek en em

otie. 
 Duurzam

e ontw
ikkelingsdoelstellingen

De zeventien duurzam
e ontw

ikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn opgesteld voor 
overheden, bedrijven en burgers om

 toe te w
erken naar een duurzam

e w
ereld in 2030.  

COVRA draagt bij aan die duurzam
e ontw

ikkelingsdoelstellingen door kennis te ontw
ikkelen en 

te delen en door het stim
uleren van sam

enw
erking. Daarnaast zorgt COVRA ervoor dat andere 

bedrijven geen negatieve im
pact op hun  doelstelling hebben door het afval van hun nucleaire 

toepassingen zorgvuldig te beheren.

Strategie

Centraal in de bedrijfsstrategie is de lange term
ijn afvalstrategie. Radioactief afval m

oet veilig 
w

orden beheerd zolang het risico’s voor m
ens en m

ilieu m
et zich m

eebrengt. COVRA is in  
Nederland verantw

oordelijk voor deze taak. De langeterm
ijnafvalstrategie bepaalt hoe het 

afval gekarakteriseerd, verw
erkt en opgeslagen w

ordt, m
et als doel het realiseren van een 

definitieve oplossing voor het afval. Deze strategie vereist dat COVRA vandaag al rekening 
houdt m

et de eisen in de toekom
st. Dit is een ingew

ikkelde taak. COVRA hanteert daarom
  

een aantal duidelijke en sim
pele uitgangspunten: 

 
• 

Een gestructureerde invulling van de veiligheidsfuncties 
 

 
Elk opslagsysteem

 is een com
binatie van afvalverpakking en opslaggebouw

. Het bestaat  
 

 
uit m

eerdere gesloten fysieke barrières. Die vervullen afzonderlijk en/of gezam
enlijk de 

 
 

veiligheidsfuncties: isolatie, afscherm
ing en insluiting. Vanw

ege de lange term
ijn van het  

 
 

afvalbeheer m
oeten de oorspronkelijke analyses en overw

egingen voor een bepaald 
 

       opslagsysteem
 en de daaraan gekoppelde citeria voor het afval ook lange tijd begrijpelijk  

 
 

w
orden gehouden. 

Nederland, de tijdsduur van de benodigde afkoeling door radioactief verval en de tijd die nodig 
is om

 voldoende financiële m
iddelen te vergaren voor de financiering van de eindberging.  

Ook kost het tijd om
 te onderzoeken op w

elke m
anier veilige eindberging in Nederland  

technisch realiseerbaar en tegelijk m
aatschappelijk aanvaardbaar is. Daarbij is het van belang 

om
 toekom

stige ontw
ikkelingen en eisen, voor zover m

ogelijk, te vertalen naar een zorgvuldige 
uitvoering vandaag. Naar verw

achting zal de technologie zich in de loop der jaren ontw
ikkelen, 

w
at m

ogelijk nieuw
e oplossingen voor afvalverw

erking en -opslag m
et zich m

eebrengt.  
Ten slotte schept de periode ruim

te om
 m

ogelijkheden in internationale sam
enw

erking te 
onderzoeken en eventueel te ontw

ikkelen.

COVRA vervult haar rol zelfstandig, transparant, effectief en zorgvuldig. De opdracht aan 
COVRA is vastgelegd in w

et- en regelgeving. De Kernenergiew
et (Kew

) vorm
t het kader  

aangevuld m
et Algem

ene M
aatregelen van Bestuur en m

eer gedetailleerde m
inisteriele  

regelingen.

Am
bitie 

COVRA opereert bedrijfsm
atig en w

ordt erkend als hét loket voor radioactief afval.  
De am

bities van COVRA zijn: 
 

• 
COVRA is een professioneel bedrijf. 

 
 

COVRA is financieel gezond, heeft haar processen op orde en w
erkt doelm

atig. Zij is een  
 

 
aantrekkelijke w

erkgever m
et een bedrijfscultuur die verankerd is in vakm

anschap.  
 

 
COVRA is open en transparant in al haar activiteiten en is een onderdeel van de lokale  

 
 

sam
enleving. 

 
•  

COVRA is een integrale dienstverlener. 
 

 
COVRA w

erkt vanuit een op de lange term
ijn gerichte afvalstrategie en een integrale  

 
 

ketenbenadering. W
aar gew

enst biedt COVRA haar diensten aan vanaf het ontstaan van  
 

 
het afval tot en m

et de eindberging. De organisatie richt zich op praktische oplossingen  
 

 
voor de klant in sam

enw
erking m

et de klant. COVRA w
ordt gezien als een ‘trusted  

 
 

advisor’. 
 

• 
COVRA is de kennisdrager voor radioactief afval. 

 
 

COVRA is een kenniscentrum
. Zij doet onderzoek, ontw

ikkelt en deelt haar kennis.  
 

 
COVRA vindt het belangrijk om

 haar kennis en kunde in te zetten, ook w
aar het gaat om

  
 

 
(inter-)nationale w

et- en regelgeving rondom
 radioactief afval. Zij creëert bew

ustzijn en  
 

 
begrip voor de dilem

m
a’s rond (langlevend) radioactief afval.

Beleid

Hoe de am
bities zich vertalen naar een koers en kader w

aarbinnen de activiteiten van COVRA 
w

orden uitgevoerd, ligt vast in het beleid. COVRA houdt zich vanzelfsprekend aan de w
et- en 

regelgeving en w
erkt binnen haar vergunning. De regels en de kaders voor activiteiten zijn 

gegroepeerd in acht beleidsthem
a’s:  
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Figuur 1.4 Isoleren, Beheersen en Controleren in de lange term
ijn afvalstrategie

ISOLEER

BEHEERS

M
onitoren & inspecteren 

van veiligheid door COVRA en 
(inter)nationale organisaties 

vat

gebouw

CONTROLEER

Verw
ijderen van

radioactieve 
m

aterialen na 
gebruik uit onze 

leefom
geving

Insluiten van 
radioactief afval 
door tenm

inste 
2 barrières

Activiteiten

Om
 haar strategie te realiseren, voert COVRA de volgende kernactiviteiten uit: 

 
• 

Bedrijfsm
atige inzam

eling, verw
erking en opslag van alle categorieën radioactief afval. 

 
•  

Beheer van financiële m
iddelen en voorzieningen voor de lange term

ijn bovengrondse  
 

 
opslag en eindberging. 

 
•  

Advies en dienstverlening door: 
 

 
•  

beschikbaar te zijn als kenniscentrum
 voor overheid, bedrijfsleven en sam

enleving. 
 

 
•  

het geven van onderw
ijs en advies. 

 
 

•  
dienstverlening op locatie, locatiebeheer en m

ogelijk uitvoeren van  
 

 
 

ontm
antelingsprojecten. 

 
•  

Kennisontw
ikkeling door m

iddel van: 
 

 
• 

onderzoek naar en voorbereiding van eindberging. 
 

 
•  

ontw
ikkeling van nieuw

e afvalverw
erkings- en opslagm

ethodes. 
 

 
•  

participatie in diverse internationale netw
erken voor radioactief afvalm

anagem
ent.

Bedrijfscultuur als fundam
ent voor succes

Een gezonde bedrijfscultuur, gestoeld op onze kernw
aarden (vakm

anschap, openheid en 
continuïteit) is belangrijk voor het succes van en de veiligheid bij COVRA. Een goede (nucleaire) 

 
• 

Het hanteren van een logische lijn aan standaardverpakkingen om
 variatie over tijd  

 
 

beheersbaar te houden. 
 

 
Vanuit een bedrijfseconom

isch perspectief vragen klanten om
 grootvolum

everpakkingen  
 

 
voor gem

engd afval, afgestem
d op een specifieke behoefte. Dit kan zorgen voor lagere 

 
 

kosten voor de afvalontdoener vandaag, m
aar kan grotere kosten m

et zich m
ee brengen  

 
 

als er later aanpassingen aan verpakking of opslag noodzakelijk blijken te zijn.  
 

 
COVRA probeert hieraan tegem

oet te kom
en door een logische lijn van standaard- 

 
 

verpakkingen van diverse groottes ter beschikking te stellen. 
 

• 
Het verm

ijden van onom
keerbaarheid in conditionering. 

 
 

De kom
ende eeuw

 zullen nieuw
e inzichten en technieken beschikbaar kom

en voor  
 

 
radioactief afval beheer. Om

 hiervan te kunnen profiteren is het verstandig om
  

 
 

onom
keerbare verw

erkingstappen zoveel m
ogelijk te verm

ijden. Daartegenover staat  
 

 
dat het in bepaalde gevallen verstandig kan zijn om

 nu al stabiele eindverpakkingen te  
 

 
creëren die de beheersbaarheid verbeteren en de kosten verm

inderen. Dit w
ordt per  

 
 

geval afgew
ogen. 

 
• 

Lange term
ijn gericht assetm

anagem
ent en ontw

erp 
 

 
Het Nederlandse beleid gaat uit van een periode van m

inim
aal honderd jaar boven- 

 
 

grondse opslag van radioactief afval. Dit betekent dat w
e in het ontw

erp en beheer  
 

 
van gebouw

en, system
en en de afvalverpakkingen rekening houden m

et een periode  
 

 
van m

inim
aal 200 jaar. Dit voorkom

t onverw
achte, kostbare herstel- of levensduur- 

 
 

verlengende activiteiten.

produceren

Advies- en dienstverlening

Onderzoek en ontw
ikkeling

PRIM
AIR PROCES

berging
opslaan

recyclen

verw
erken

inzam
elen

Financieel beheer

Figuur 1.5 Processen en activiteiten COVRA



14 veiligheidscultuur is onderdeel van die gezonde bedrijfscultuur. Het verder ontw
ikkelen van 

onze bedrijfscultuur is een proces w
aaraan w

e sam
en voortdurend w

erken. Een éénm
alige  

actie is niet voldoende. Daarom
 is de bedrijfscultuurverankering een strategisch speerpunt 

voor COVRA. Hierin passen de eerdere program
m

a’s van 2014, 2016 en 2017. In 2018 zijn  
w

e gestart m
et een proces w

aarin w
e om

 de tw
ee jaar onze bedrijfscultuur evalueren en  

w
aar nodig laten evolueren. Afgelopen jaar zijn w

e m
et elkaar in gesprek gew

eest over hoe 
onze ideale w

erkom
geving er uit m

oet zien. Het resultaat van deze gesprekken is uitgew
erkt  

in een aantal toekom
stgerichte kernw

aarden en principes. Daarin staat hoe w
e m

et elkaar  
om

 w
illen gaan.

Een principe is een grondbeginsel, een stelregel die aangeeft hoe w
e onze kernw

aarden in 
daden om

zetten. Principes vorm
en de hoekstenen van onze bedrijfscultuur. COVRA heeft  

principes vastgelegd over w
at je als m

edew
erker m

ag verw
achten van de organisatie en  

leidinggevenden en w
at de organisatie en leidinggevenden m

ogen verw
achten van de  

m
edew

erker. COVRA heeft deze principes verdeeld over vier them
a’s: doelstellingen,  

leiderschap, com
m

unicatie en gedrag. Gedrag is de basis voor de drie andere them
a’s. 

Figuur 1.6 COVRA is gestoeld op drie kernw
aarden

Figuur 1.7 De principes die geform
uleerd zijn voor de vier them

a’s

Continuïteit voor ten m
inste 

honderd jaar vraagt om
  

eenvoudige, robuuste  
installaties en gebouw

en.  
 M

aar continuïteit zit niet alleen 
in m

ateriaal. Ook m
ensen  

spelen daarbij een cruciale rol. 
Het gaat om

 het boeien en 
binden van m

edew
erkers en 

het borgen van hun kennis en 
kunde. 

Vakm
anschap

Openheid
Continuïteit 

Openheid is letterlijk en 
figuurlijk open zijn. Deuren open 
te houden zodat de buiten- 
w

ereld binnen kan kom
en om

 
te zien hoe radioactief afval 
w

ordt beheerd.  
 Het is tijdig, duidelijk en eerlijk 
over alle activiteiten van COVRA 
com

m
uniceren en kennis delen 

over radioactief afval. Luisteren 
naar vragen en onderkennen 
van em

oties rondom
 het  

onderw
erp radioactief afval.

Vakm
anschap is m

eer dan 
kennis en kunde van het vak 
hebben. Het gaat ook over  
grenzen stellen, verantw

oordelijk 
zijn voor het eindresultaat, 
w

erken binnen procedures en 
richtlijnen en niet schrom

en hulp 
te vragen. 

Vakm
anschap betekent dat je 

blijft leren, jezelf ontw
ikkelen 

en kennis en ervaring deelt m
et 

collega’s. 

∞

Doelstellingen

W
e vertalen de m

issie op begrijpelijke w
ijze naar 

afdelingsniveau.

W
e stellen doelen die uitdagend zijn,  

m
aar realiseerbaar.

W
e plannen w

erkzaam
heden op basis van de doelen.

Je draagt bij aan het opstellen van de (afdelings)
doelstellingen.

Je ondersteunt de doelstellingen en draagt dit uit.

Je behaalt de gestelde doelen op een veilige,  
effectieve en correcte w

ijze.

Leiderschap

W
e vertellen w

at er m
oet gaan gebeuren en w

at 
w

e verw
achten.

W
e luisteren en zijn betrokken bij het w

el en w
ee 

van m
edew

erkers.

W
e stim

uleren eigenaarschap, vakm
anschap  

en geven duidelijke terugkoppeling.

Je doet w
at er van je verw

acht w
ordt.

Je w
erkt oplossingsgericht, toont vakm

anschap, 
neem

t initiatief en levert resultaat.

Je stelt het bedrijfsbelang boven het individuele 
belang.

Com
m

unicatie

W
e inform

eren tijdig, open en duidelijk over  
besluiten en de m

otivatie daartoe.

W
e vergaderen effectief en efficiënt.

W
e houden m

edew
erkers op de hoogte van 

ontw
ikkelingen en activiteiten in en rond de 

organisatie.

Je bent geïnteresseerd en levert een actieve 
bijdrage.

Je neem
t constructief en goed voorbereid deel aan 

de vergaderingen en bijeenkom
sten

Je stelt je op de hoogte en vraagt verheldering 
w

anneer zaken niet duidelijk zijn.

Gedrag

W
e tonen respect voor elkaar, voor onze  

om
geving en voor de toekom

st.

W
e houden er rekening m

ee hoe ons gedrag op 
anderen overkom

t

W
e zijn aanspreekbaar op en verantw

oordelijk voor 
ons gedrag, onze keuzes en de  
consequenties daarvan.

W
e kijken vooruit, m

aar nem
en de goede dingen 

m
ee uit het verleden.

W
e staan open voor verandering en ontw

ikkeling.
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W
aardecreatie, de Agenda 2020

COVRA creëert (m
eer) w

aarde voor klanten, de eigen organisatie en andere betrokken partijen 
op basis van drie pijlers: 
 

• 
nieuw

e inzichten en het investeren in com
petenties en talent; 

 
• 

organisatieontw
ikkeling; 

 
• 

innovatie en kansen om
arm

en.

De focus voor de korte en m
iddellange term

ijn is in een kader geplaatst om
 overzicht te  

houden en ze beter te kunnen beheersen: Agenda 2020. De pijlers rusten op het versterken 
van een fundam

ent van kritische m
anagem

entsystem
en, zoals het afvalbeheerssysteem

,  
de financiële adm

inistratie, het integraal m
anagem

entsysteem
 (IM

S), het assetm
anagem

ent- 
systeem

 (langeterm
ijnonderhoudsplan) en de ontw

ikkeling van expliciete kennis en een  
com

petentiem
anagem

entsysteem
.

Figuur 1.8 Agenda 2020

1. Organisatieontw
ikkeling

2.  Kansen om
arm

en
3. Investeren in
    com

petenties en talent

• Financieel gezond
• Aantrekkelijke w

erkgever
• Verankering organisatie
   (veiligheids-)cultuur
• Requirem

ents m
anagem

ent 

• Historisch afval
• Ontw

ikkeling nieuw
e 

   verw
erkingstechnologie

• Ontm
anteling

• Dienstverlening op locatie
• Locatiebeheer
• Internationalisering

• Technologie
• Projectm

anagem
ent

• Kw
aliteitsw

aarborging
   (procesvoering, 
   karakterisatie)

• Afvalbeheer
• Financiële adm

inistratie
   (budgetcontrol)

• IM
S (integraal m

anagem
ent 

   systeem
, com

pliance)
• Assetm

anagem
ent

• Kennisbeheer
• Com

petentiem
anagem

ent

Versterken van de kritische m
anagem

ent system
en



16 Pijler 1: organisatieontw
ikkeling 

Ontw
ikkelingen in 2019

Verw
achting voor 2020

Referentie

Financieel gezond
Het vernieuw

de beleggingsbeleid is geëffectueerd.
Voortzetting van het beleid.

Paragraaf 2.5

Aantrekkelijk w
erkgeverschap

Nieuw
 Huishoudelijk Reglem

ent ingevoerd.
Onderhandelingen starten over de CAO 2020 en verder. 
Herijken van het pensioencontract in het licht van het  
landelijk pensioenconvenant.  
Benchm

arken van het huidig salarisgebouw
.

Paragraaf 2.4

Verankering organisatie(veiligheids)cultuur
Organisatie-brede uitw

erking en com
m

unicatie van 
kernw

aarden en gedragsuitgangspunten: ‘W
ij zijn 

COVRA’.

Uitvoeren van bedrijfscultuuronderzoek als onderdeel van 
een tw

eejaarlijkse cyclus. 
Ontw

ikkeling van leiderschap als vak.

Paragraaf 2.1

Requirem
ents m

anagem
ent

Nieuw
e afvalroutes opgezet en verpakkingen in gebruik 

genom
en.

Internationaal beschikbaar m
aken van onze RM

S aanpak.
Paragraaf 4.4

Pijler 2: kansen om
arm

en
Ontw

ikkelingen in 2019
Verw

achting voor 2020
Referentie

Historisch afval
Door intensieve sam

enw
erking m

et NRG is de afvoer van 
historisch afval geconsolideerd..

Verdere optim
alisatie van de gebruikte afval  

verw
erkingsroutes.

Paragraaf 2.2

Ontw
ikkeling nieuw

e verw
erkingstechnologie

Overleg gevoerd m
et onze collega-organisaties over het 

beschikbaar stellen van ontw
erp en ervaring m

et een  
plasm

aoven.

Besluit nem
en over een sam

enw
erkingsovereenkom

st  
om

 tot realisatie van een plasm
aoven te kom

en.
Paragraaf 2.2  
en 4.4

Nucleaire dienstverlening

    Dienstverlening op klantlocatie
Eerste verkenning voor overnam

e van  
bedrijfsactiviteiten op klantlocatie uitgevoerd

Principe besluit nem
en tot overnam

e van  
bedrijfsactiviteiten op een klantlocatie.

Paragraaf 4.4

    Ondersteunen van ontm
antelingsactiviteiten

Sam
enw

erkingsovereenkom
st m

et VU M
C Am

sterdam
 voor 

ontm
anteling van cyclotrons afgesloten.

Projectadvies op ontm
antelingsactiviteiten gericht op  

efficiënt en effectief afvalbeheer.
Paragraaf 4.4

Internationalisering
Deelgenom

en aan internationale fora op het gebied van  
de ontw

ikkeling van een m
ultinationale eindberging. 

Discussies gevoerd in internationaal verband voor  
internationale verw

erkingsopties. Uitgangspunt daarbij is 
dat het afval terugkeert naar het land van oorsprong.

Een actieve rol spelen in de organisatie en coördinatie  
van het overleg voor de ontw

ikkeling van een  
m

ultinationale berging.

Paragraaf 2.8
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Tabel 1.2 Pijlers Agenda 2020

Pijler 3: investeren in com
petenties en talent

Ontw
ikkelingen in 2019

Verw
achting voor 2020

Referentie

Technologie
Het proces gestart om

 een installatie te ontw
erpen en te 

bouw
en die hoogradioactief afvalverpakkingen kan openen 

en opnieuw
 verpakken. 

Ingebruiknem
ing van de herverpakkingsinstallatie voor 

hoogradioactief afval.  
Besluiten over de m

ogelijke ontw
ikkeling van een opslagge-

bouw
 voor m

iddelradioactief afval.  
Opleveren van de uitbreiding van het opslaggebouw

 voor 
hoogradioactief afval. 

Hoofdstuk 4

Projectm
anagem

ent
Projectm

anagem
entstructuur uitgerold. 

Paragraaf 3.4

Kw
aliteitsborging

Organisatie versterkt. 
Paragraaf 2.4

Fundam
ent: m

anagem
entsystem

en
Ontw

ikkelingen in 2019
Verw

achting voor 2020
Referentie

Afvalbeheersysteem
Het ontw

erp en bouw
 van een nieuw

  
afvalbeheerssysteem

 gegund.
Bouw

 van een nieuw
 afvalbeheerssysteem

.
Paragraaf 3.3  
en 4.1

Financiële adm
inistratie

Opties geëvalueerd en voorbereid voor een nieuw
  

financieel systeem
.

Uitw
erken en im

plem
enteren van een nieuw

 financieel 
m

anagem
entsysteem

.
Bijlage 5

IM
S (Integraal M

anagem
ent Systeem

)
Uitw

erken van de blauw
druk voor de individuele  

(prim
aire) processen. Im

plem
entatie gestart.

Im
plem

entatie afronden.
Paragraaf 2.3

Assetm
anagem

entsysteem
Het lange-term

ijnonderhoudsplan herzien.
Vernieuw

ing onderhoudsm
anagem

entsysteem
Paragraaf 2.5

Kennisbeheerssysteem
IT-infrastructuur vervangen en verstevigen. 
Veilige draadloze internettoegang in kantoorgebouw

en  
onafhankelijk van de w

erkplek beschikbaar gem
aakt. 

Versterken IT-cybersecuritysystem
en. 

De COVRA-w
ebsite vernieuw

d.

Externe toegang tot projectsystem
en realiseren.

Paragraaf 2.1  
en 2.7

Com
petentiem

anagem
ent

De opzet van het personeelskw
alificatieplan en  

beheersysteem
 is vernieuw

d.
Paragraaf 2.4

Trends en ontw
ikkelingen

Veranderend afval

De tijdlijn (figuur 1.9) geeft de belangrijke m
ijlpalen voor COVRA w

eer van 1982 tot en m
et 

2130. Hierin zijn naast de operationele m
ijlpalen ook belangrijke m

ijlpalen uit het gevoerde 
beleid en de w

et- en regelgeving w
eergegeven. Deze hebben zow

el invloed op de w
ijze w

aarop 
radioactief afvalbeheer door COVRA w

ordt uitgevoerd, alsook op het afvalaanbod. W
et- en 

regelgeving bepalen nam
elijk w

elk afval als radioactief afval w
ordt aangem

erkt. Bij w
ijzigingen 

hierin, bijvoorbeeld door de im
plem

entatie van nieuw
e vrijgavegrenzen, zoals in 2018, kan ook 

het aanbod van radioactief afval veranderen. W
anneer dat leidt tot grotere strom

en van  
relatief laag radioactief afval kan COVRA nieuw

e kosteneffectieve oplossingen ontw
ikkelen.

Om
streeks 2040 eindigt de levering van hoogradioactief opw

erkingsafval vanuit de kerncentrale 
Borssele (KCB). De opslagcapaciteit van het hoogradioactief afval behandelings- en opslag- 
gebouw

 (HABOG) m
et de geplande tw

ee extra m
odules is daarvoor toereikend. Er w

ordt  
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gew
erkt aan een m

ogelijke opvolger voor de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, onder de 
projectnaam

 PALLAS. Als dit project doorgaat, zal de levering van gebruikte spijtstof na 2025 
gecontinueerd w

orden en w
ordt de productie van m

edische isotopen in Nederland voortgezet. 
Voor de verw

erking en opslag van de daarbij vrijkom
ende verschillende soorten afval is bij 

COVRA, m
et de geplande uitbreidingen, vooralsnog voldoende capaciteit en uitbreidings- 

m
ogelijkheden.

Ontm
anteling nucleaire faciliteiten

De ontm
antelingsactiviteiten in Nederland vragen om

 een gedegen planning. In de kom
ende 

decennia zijn de ontm
antelingen van de kerncentrale Dodew

aard (start 2040), de HFR in  
Petten (na 2025) en de KCB (na 2034) voorzien. Parallel hieraan w

orden regelm
atig nucleaire 

laboratoria, cyclotron faciliteiten en dergelijke ontm
anteld. In COVRA ’s optiek zou ontm

anteling 
van Dodew

aard voor de HFR en KCB w
enselijk zijn om

 kennis en ervaring in ontm
anteling te 

ontw
ikkelen. COVRA biedt hiervoor veilige, efficiënte en kosteneffectieve afvalconcepten aan. 

COVRA ziet het als een logische voortzetting van haar taak om
 de benodigde kennis en kunde 

voor het gehele ontm
antelingsproces te ontw

ikkelen. Zo kan er optim
aal gebruik gem

aakt 
w

orden van de opgebouw
de ervaring. Bovendien is dit vanuit het oogpunt van kostenreductie 

interessant.

Eindberging

Uit w
etenschappelijk en technisch onderzoek is het concept van geologische eindberging 

ontw
ikkeld om

 radioactief afval langer dan honderdduizenden jaren uit de biosfeer van de 
m

ens te houden. In een stabiele ondergrondse aardlaag, bijvoorbeeld klei, zout of graniet, 
w

ordt een speciaal ontw
orpen bergingsinstallatie gem

aakt, w
aarin het afval w

ordt opgeborgen. 
Na verloop van tijd, w

ordt deze berging herm
etisch afgesloten. Op deze w

ijze m
oet het afval 

tienduizenden jaren uit de biosfeer van de m
ens blijven. Na die tijd is de radioactiviteit van het 

afval gedaald tot natuurlijke w
aarden. W

ereldw
ijd is er één diepe ondergrondse eindberging  

in bedrijf. Het Nederlandse beleid gaat ervan uit dat er rond 2100 een beslissing over eind- 
berging w

ordt genom
en. Ondertussen zijn er concrete initiatieven ten aanzien van eindberging 

in landen als Frankrijk, Zw
eden, Finland en ook Canada. De ontw

ikkelingen in Australië zijn 
eveneens interessant. Daar w

orden de m
ogelijkheden van eindberging van buitenlands afval 

onderzocht.

Dilem
m

a’s

COVRA heeft te m
aken m

et belangen van verschillende m
aatschappelijke stakeholders.  

COVRA probeert zoveel als m
ogelijk tegem

oet te kom
en aan deze belangen, m

aar w
ordt hierbij  

geconfronteerd m
et bepaalde dilem

m
a’s. De belangrijkste dilem

m
a’s zijn hieronder toegelicht.

Langeterm
ijn onzekerheid versus korte-term

ijn behoefte

Naar de huidige stand van de w
etenschap en technologie is eindberging in stabiele geologische 

aardlagen de beste lange term
ijnoplossing voor het opslaan van radioactief afval. Voor het 

lange term
ijnbeheer m

oet COVRA haar diensten laten aansluiten op de veranderende m
arkt, 

die steeds andere soorten en hoeveelheden radioactief afval aanbiedt. Doordat COVRA verant- 
w

oordelijk is voor de hele afvalbeheerketen, kan zij bij de inzam
eling en verw

erking al rekening 
houden m

et de eisen, die aan de eindberging van het radioactieve afval w
orden gesteld. 

Daarvoor is doorlopend onderzoek naar eindberging nodig. Om
gekeerd w

ordt nu inform
atie 

en kennis opgedaan, die nodig is om
 die toekom

stige activiteiten goed uit te kunnen voeren. 
Radioactief afval vraagt om

 een voortdurende afw
eging tussen korte en langeterm

ijnbelangen.

Geslotenheid voor beveiliging versus openheid voor begrip

Voor COVRA zijn transparantie en openheid belangrijke aspecten. Door transparant en open 
te zijn over het gevoerde beleid en de bedrijfsactiviteiten w

il COVRA het vertrouw
en van de 

stakeholders in het veilige beheer van radioactief afval versterken. Beveiliging van de activi- 
teiten, inform

atie, m
aterialen en system

en tegen bew
uste en onbew

uste schades zijn nodig 
om

 de doelstelling van COVRA te behalen. Het vinden van de juiste balans tussen veiligheid  
en transparantie is een bijzonder dilem

m
a w

aar COVRA regelm
atig m

ee te m
aken heeft.

Praktisch afvalbedrijf versus onderzoeksinstituut

Nadat in 1982 voor het laatst radioactief afval in zee gedum
pt w

erd, is COVRA opgericht om
 

voor een praktische en integrale oplossing voor het radioactief afval te zorgen. Er zijn sindsdien 
faciliteiten voor de verw

erking en opslag van alle soorten radioactief afval gebouw
d en in  

gebruik genom
en. Over de jaren heeft zich een stabiele en deskundige organisatie gevorm

d. 
Door de zorgvuldige en pragm

atische w
erkw

ijze w
ordt COVRA vandaag de dag gezien als een 

‘best practice’ in radioactief afvalbeheer.

Langzam
erhand ontstaat m

eer inzicht in de randvoorw
aarden van de eindberging en de  

effecten van lange term
ijn opslag. COVRA m

oet steeds m
eer aandacht geven aan fundam

en-
teel onderzoek en ‘Requirem

ents m
anagem

ent’: de onderbouw
ing van operationele w

erk- 
w

ijzen, system
en en gehanteerde criteria. COVRA heeft als afvalbedrijf niet de capaciteit en 

expertise om
 alle kennis zelf te ontw

ikkelen, m
aar kan w

el gericht onderzoek stim
uleren en 

sturen. 
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de com
m

issaris m
et specifieke expertise in het betreffende veld. De ondernem

ing, de RvC en 
de aandeelhouder streven naar een evenw

ichtige sam
enstelling van bestuur en RvC. Aan het 

w
ettelijk streven naar diversiteit naar geslacht is in 2019 verder invulling gegeven. Dit blijft een 

belangrijke overw
eging bij alle toekom

stige benoem
ingen, zoals uitgew

erkt in de profielschets 
van de RvC. 

Directie

De directie vorm
t het bestuur van de ondernem

ing. Er is een éénhoofdige directie m
et een 

functionele adjunct-directeur. De directie is, naast het dagelijks besturen van de ondernem
ing, 

eindverantw
oordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, de  

strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De directie richt zich daarbij op 
het belang van de vennootschap. Zij w

eegt daarbij de gerechtvaardigde belangen van de  
betrokkenen en legt verantw

oording af aan de RvC en de Algem
ene Vergadering m

et de  
aandeelhouder.

Raad van Com
m

issarissen

De RvC heeft als taak het toezicht houden op het beleid en op het dagelijks bestuur w
aarbij 

het belang van de vennootschap voorop staat. Daarnaast heeft de RvC een adviserende rol ter 
ondersteuning van de directie. De verantw

oordelijkheden, taken en procedures van de RvC zijn 
vastgelegd in de statuten en in het reglem

ent van de RvC. Om
 deze taken uit te voeren legt de 

directie verantw
oording af over de strategie, beleid en de resultaten. Naast de verantw

oording 
over afgelopen perioden (kw

artaalrapportages en jaarrapporten) zijn de strategie, beleid en 
doelstellingen voor de jaren 2016 tot en m

et 2020 in een beleidsplan uitgew
erkt. In 2020 

w
ordt een nieuw

e strategische verkenning opgesteld voor de jaren 2020-2025. De RvC en de 
directie kom

en ieder kw
artaal sam

en om
 de belangrijkste them

a’s op het gebied van beleid, 
dagelijks bestuur, resultaten en eventuele andere bijzonderheden te bespreken, te autoriseren 
en indien van toepassing bij te sturen. Daarnaast onderhoudt de RvC contacten m

et de  
ondernem

ingsraad (OR) en houdt ze zich door m
iddel van diverse inform

atiebronnen en  
bedrijfsbezoeken op de hoogte van essentiële onderw

erpen.

Aandeelhouder

De aandeelhouder w
ordt vroegtijdig betrokken bij belangrijke them

a’s en ontw
ikkelingen op 

het gebied van beleid, bestuur en eventuele andere bijzonderheden w
aarvoor een besluit van 

de aandeelhouder nodig is of die van algem
een belang zijn voor de aandeelhouder.

1.4 Ondernem
ingsstructuur

Juridische structuur en zetel

COVRA is in 1982 opgericht als een naam
loze vennootschap. Sinds 2002 zijn alle aandelen in 

handen van de Staat en ondergebracht bij het M
inisterie van Financiën die de rol van aandeel-

houder vervult. COVRA is statutair gevestigd in M
iddelburg en ingeschreven in het handels- 

register te M
iddelburg onder num

m
er 22029665. COVRA heeft een resultaatdoelstelling en 

w
erkt zo kosteneffectief m

ogelijk. Er is geen financiële ondersteuning door de overheid.

Corporate governance

Het M
inisterie van Infrastructuur en W

aterstaat vervult de rol van opdrachtgever (concessie- 
verlener). De opdracht is vastgelegd in w

et- en regelgeving en het algem
een radioactief  

afvalbeleid. De Kew
 vorm

t het kader aangevuld m
et Algem

ene M
aatregelen van Bestuur en 

m
eer gedetailleerde m

inisteriele regelingen. COVRA is de enig erkende organisatie voor de 
ontvangst en opslag van radioactief afval 1. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
bescherm

ing (ANVS) ziet toe op de Nucleaire veiligheid door toezicht op de verleende  
operationele- en m

ilieuvergunning op basis van de Kew
.

Het dagelijks bestuur van COVRA berust bij de directie, onder toezicht van de raad van  
com

m
issarissen (RvC). De aandeelhouder heeft invloed door m

iddel van de w
ettelijke en 

statutaire bevoegdheden die zijn toegekend aan de Algem
ene Vergadering. De onderlinge 

sam
enw

erking is w
eergegeven in figuur 1.10. De statuten van de vennootschap beschrijven 

het juridisch kader w
aarin de besluitvorm

ingsprocedure voor bepaalde beslissingen van de 
directie zijn vastgelegd. De statuten zijn in 2016 herzien en aangepast conform

 de voor staats-
deelnem

ingen gebruikelijke opzet. De statuten zijn in te zien op de w
ebsite via w

w
w

.covra.nl.

Bestuurscode

Hoew
el COVRA niet beursgenoteerd is, voldoet de inrichting van haar bestuursm

odel, voor 
zover van toepassing, aan de Nederlandse Corporate Governance Code, versie 2017 (hierna:  
de Code) en de daarin opgenom

en ‘best practices’ bepalingen. Zo beschikt COVRA over een 
klokkenluidersregeling, een klachtenregeling en een vertrouw

enspersoon. Het bezoldigings- 
beleid is in 2016, op aanreiken van de RvC, door de aandeelhouder opnieuw

 vastgesteld.  
Een volledig overzicht van de w

ijze w
aarop de Code door COVRA gehanteerd w

ordt, is in te 
zien op de w

ebsite (w
w

w
.covra.nl). COVRA w

ijkt beperkt af van de Code. De afw
ijkingen zijn 

conform
 het ‘pas toe of leg uit’-principe nader toegelicht.

Gezien de beperkte om
vang van de organisatie en de RvC kent zij geen aparte kerncom

m
is-

sies. Deze rol w
ordt ingevuld door de com

m
issarissen gezam

enlijk en in het bijzonder door 
1.  Naast COVRA zijn er m

eer organisaties in Nederland die zich bezig houden m
et inzam

elen, verw
erken of transporteren 

van radioactief afval of m
ateriaal, het opslaan en bergen van zeer licht radioactief afval onder de vrijgave grens.
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1.5 Ketenbeheer, w
aarde-creatie en duurzam

e ontw
ikkelingsdoelstellingen

Ketenbeheer

COVRA biedt diensten aan die het sluitstuk vorm
en in de keten van gebruik van alle radio- 

actieve stoffen in de industrie, onderzoekslaboratoria, ziekenhuizen en nucleaire instellingen 
als de kerncentrale en URENCO in Nederland. Door alle stappen van het beheer van radioactief 
afval bij één organisatie, COVRA, te beleggen w

ordt ook de kennis op dit gebied zoveel m
ogelijk 

gebundeld.Hierm
ee is de continuïteit van deze kennis gedurende de periode van bovengrondse 

opslag geborgd. Doordat COVRA verantw
oordelijk is voor verschillende onderdelen van de 

afvalbeheerketen, kan aan het begin van de afvalbeheerketen al rekening gehouden w
orden 

m
et de eisen die aan opslag en eindberging van het radioactieve afval w

orden gesteld
2. COVRA 

betrekt haar klanten in haar prim
aire proces door vooraf aan te geven w

at de acceptatiecriteria 
zijn en w

aarom
. Daarvoor heeft COVRA een Requirem

ents M
anagem

ent Systeem
 (zie hoofd-

stuk 4.4.1. Ontw
ikkeling) ontw

ikkeld. Daarnaast adviseert COVRA haar klanten in een zo vroeg  
m

ogelijk stadium
 teneinde het afval in kw

antiteit en kw
aliteit te optim

aliseren en te  
m

inim
aliseren, zodat het eindproduct niet alleen voldoet aan de huidige w

et- en regelgeving,  
m

aar ook zo goed m
ogelijk geconditioneerd is voor de lange term

ijn w
aaraan COVRA zich  

com
m

itteert. COVRA verricht audits bij haar klanten om
 vast te stellen dat het afval  

geproduceerd en aangeboden w
ordt conform

 de acceptatiecriteria.

W
aardecreatie

Voor het aanbieden van de diensten m
aakt COVRA gebruik van financieel kapitaal en andere 

m
iddelen. Zo zet COVRA haar m

edew
erkers en hun kennis en expertise zo goed m

ogelijk in  
om

 w
aarde te creëren. Ook investeert COVRA blijvend in gebouw

en, faciliteiten, netw
erken  

en relaties om
 dit op de lange term

ijn te kunnen blijven doen. M
et deze m

iddelen creëert 
COVRA w

aarde voor verschillende stakeholders. M
et haar dienstverlening behoedt COVRA  

de natuurlijke om
geving en de m

aatschappij voor negatieve effecten. Door haar kennis in te 
zetten en sam

en te w
erken op nationaal en internationaal gebied creëert COVRA tegelijk 

een positief effect.

Onze w
aarde toont zich op zow

el de korte, als de lange term
ijn aan de sam

enleving.  
De uitkom

sten van de korte term
ijn im

pact staan onder ‘output’ om
schreven in het 

w
aarde-creatiem

odel. Dit geeft een overzicht van resultaten en ontw
ikkelingen die het  

afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De lange term
ijn w

eerslag van COVRA is gekoppeld 
aan de visie, m

issie, strategie, kernw
aarden, beleidsdoelen, kernactiviteiten en de duurzam

e 
ontw

ikkelingsdoelstellingen. De m
issie van COVRA is: duurzaam

 zorgen voor het Nederlands 
radioactief afval om

 m
ens en m

ilieu te bescherm
en. De kernw

aarden en beleidsdoelen die 
vanuit deze m

issie zijn opgesteld dragen bij aan het uitvoeren van de kernactiviteit van COVRA: 
het inzam

elen, verw
erken en opslaan van radioactief afval.

Duurzam
e ontw

ikkelingsdoelstellingen

De invloed die COVRA heeft op de sam
enleving is gekoppeld aan duurzam

e ontw
ikkelings-

doelstellingen. Deze doelstellingen, ontw
ikkeld door de Verenigde Naties, zijn opgesteld voor 

overheden, bedrijven en burgers om
 toe te w

erken naar een duurzam
e w

ereld in 2030.  
COVRA draagt vanuit haar kern bij aan onderstaande duurzam

e ontw
ikkelingsdoelstellingen, 

doordat de organisatie er een positieve im
pact op heeft of doordat het bedrijf een negatieve 

im
pact op de doelstelling afw

endt.

Doelstelling 3 Goede gezondheid en w
elzijn

Ioniserende straling vorm
t een risico voor de m

ens. De operationele processen bij COVRA 
w

orden continu gem
onitord en streng beveiligd, zodat het radioactief afval veilig verw

erkt 
w

ordt en opgeslagen blijft. Het radioactief afval zw
erft zodoende niet rond m

aar ligt centraal 
opgeslagen in Nederland op een veilige locatie. De ioniserende straling blijft binnen de  
w

ettelijke norm
en en w

ordt door het beleid van COVRA altijd zo beperkt m
ogelijk gehouden. 

Op die m
anier draagt COVRA bij aan het uitsluiten van sterfgevallen en ziekten door radio- 

actief m
ateriaal in Nederland. Daarnaast faciliteert COVRA de afvoer van radioactief afval  

dat vrijkom
t bij de productie van m

edische isotopen.

Doelstelling 12 Verantw
oorde consum

ptie en productie

In al haar w
erkzaam

heden probeert COVRA het gebruik van energie te beperken en w
aar  

m
ogelijk groene vorm

en van energie toe te passen. Zo is COVRA aangesloten op het w
arm

tenet 
in het Sloegebied om

 de eigen CO2 te reduceren. Als afvalverw
erker heeft COVRA ook (in)

directe invloed op afvalproducenten. COVRA adviseert haar klanten in een zo vroeg m
ogelijk 

stadium
 om

 het afval in kw
antiteit te m

inim
aliseren en in kw

aliteit te optim
aliseren. Op die 

m
anier voldoet het eindproduct niet alleen aan de huidige w

et- en regelgeving, m
aar w

ordt 
het ook zo goed m

ogelijk geconditioneerd voor de lange term
ijn w

aaraan COVRA zich com
m

it-
teert. COVRA verricht audits bij haar klanten om

 vast te stellen dat het afval geproduceerd en 
aangeboden w

ordt conform
 de acceptatiecriteria. COVRA zet haar positie en kennis in om

 de 
productie van radioactief afval zoveel m

ogelijk te reduceren.

Doelstelling 14 Leven in het w
ater

De lozingen, die COVRA doet op de W
esterschelde, zijn binnen de w

ettelijke veiligheidsnorm
en 

en w
orden zonder uitzondering in dit jaarrapport verantw

oord.

2.  Het nationale program
m

a voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Nederland, juni 2016,  
M

inisterie van Infrastructuur en M
ilieu



24 Figuur 1.11 W
aardecreatiem

odel 2019
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Norm

rendem
ent 43%

Geld
€ 0,9 m

iljoen investeringen
100% staatsaandeelhoudersschap
€ 264 m

iljoen voorzieningen lange 
term

ijn

M
iddelen 

in gebruiknam
e nieuw

e verpakkingen 
voor radioactief afval en nieuw

e 
analysetechnieken.

M
iddelen 

20 ha m
et 6 opslaggebouw

en, 
1 verw

erkingsgebouw
, een kantoor 

en voorlichtingsruim
te, 2 vrachtw

agens 
en 2 bussen

Voorkom
en van 

schadelijke im
pact op 

m
ens en m

ilieu
.

M
eer bewustzijn en 

kennis over radioactief 
afval IM

PACT

produceren

Advies- en dienstverlening

Onderzoek en ontw
ikkeling

PRIM
AIR PROCES

berging
opslaan

recyclen

verw
erken

inzam
elen

Financieel beheer

14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkom
en en in aanzienlijke 

m
ate verm

inderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, 
m

et inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

17.6 Versterken van internationale sam
enw

erking inzake w
etenschap, 

technologie en innovatie en het vergem
akkelijken van de toegang daartoe.

17.7 De ontw
ikkeling, overdracht en verspreiding van m

ilieuvriendelijke 
technologieën aan ontw

ikkelingslanden volgens gunstige voorw
aarden.

15.5 Dringende en doortastende actie ondernem
en om

 de aftakeling in te 
perken van natuurlijke leefgebied en, het verlies van biodiversiteit een halt 
toe te roepen en, tegen 2020, de m

et uitsterven bedreigde soorten te 
bescherm

en en hun uitsterven te voorkom
en.

3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke m
ate het aantal 

sterfgevallen en ziekten verm
inderen als gevolg van 

gevaarlijke chem
icaliën en de vervuiling en besm

etting 
van lucht, w

ater en bodem
.

12.4 Tegen 2020 kom
en tot m

ilieuvriendelijk beheer van 
chem

icaliën en schadelijk afval volgens nationale w
etgeving en 

de em
issies naar w

ater en lucht aanzienlijk beperken.
12.5 Tegen 2030 de afvalproductie beperken via preventie, 
verm

indering, recyclage en hergebruik.

Overheid: 
COVRA is een staatsdeelnem

ing, 
voert het Nederlands beleid uit 
en is verantw

oordelijk voor de 
afvalstrategie, van inzam

eling 
tot eindberging.

Klanten: 
COVRA helpt haar klanten om

 zich 
op betaalbare, veilige en verant-
w

oordelijke m
anier van hun 

radioactief afval te ontdoen.

M
edew

erkers: 
COVRA is een betrouw

baar 
bedrijf w

aar veilig en gedreven 
aan de zorg voor radioactief 

afval en schone leefom
geving 

w
ordt gew

erkt.

Om
geving:

COVRA is een kenniscentrum
 voor 

radioactief afval en m
aakt de zorg

 voor radioactief afval voor iedereen 
toegankelijk en begrijpelijk.

Verantw
oordelijk 

beheer van radioactief 
afval

Stakeholders
betrokken bij lokale om

geving, lange-
term

ijn klantrelaties, internationale 
relaties m

et zusterorganisaties, EU, 
OECD en IAEA.
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Doelstelling 15 Leven op het land

De ioniserende straling op het terrein van COVRA blijft binnen de w
ettelijke norm

en en w
ordt 

door het beleid van COVRA altijd zo beperkt m
ogelijk gehouden. Het COVRA-terrein ligt nabij 

een bescherm
d natuurgebied (’t Sloe), dat COVRA actief sponsort.

Doelstelling 17 Partnerschap om
 doelstellingen te bereiken

COVRA w
erkt internationaal sam

en om
 kennis uit te w

isselen tussen zusterorganisaties,  
overheden en afvalproducten. De sam

enw
erking vindt grotendeels plaats tussen Europese 

landen. COVRA richt zich in haar internationale sam
enw

erking onder m
eer op het toepasbaar 

en beschikbaar m
aken van veilige verw

erkingsroutes en –m
ethodes voor landen w

aar   
veilige opslagm

ethoden nog m
inder ontw

ikkeld zijn (zoals Oekraïne).

Anti-corruptie en m
ensenrechten

Het beleid dat COVRA voert ten aanzien van anticorruptie, om
koping en m

ensenrechten is 
vastgelegd in gedragscodes en ethische w

aarden (hierna: gedragscode). In de gedragscode is 
onder m

eer een regeling klachtenbehandeling van (seksuele) intim
idatie, agressie en gew

eld, 
racism

e en discrim
inatie opgenom

en. Ten aanzien van anti-corruptie en om
koping is onder 

andere in de gedragscode beschreven dat het accepteren van cadeaus, diensten of goederen 
van een bedrag hoger dan € 35,- niet geoorloofd is. Indien onverhoopt toch sprake is van 
ongeoorloofd gedrag kunnen m

aatregelen w
orden getroffen volgens het sanctiebeleid dat 

eveneens is opgenom
en in de gedragscode. Verder vinden de activiteiten van COVRA uitslui-

tend in Nederland plaats w
aar de m

ensenrechten zijn geborgd in nationale w
et- en regelgeving 

en onderschrijft COVRA de ‘Guiding Principles on business and hum
an rights’ van de UN.  

Er zijn in 2019 geen incidenten gew
eest op het gebied van corruptie of om

koping. Ook zijn er 
geen situaties gesignaleerd w

aarbij m
ensenrechten in het geding w

aren. De gedragscode is te 
dow

nloaden van de w
ebsite van COVRA.  
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Hoe COVRA de stakeholders
actief betrekt

Beleid
Verw

achtingen
Effect op beleid COVRA

M
edew

erkers
Dagelijks contact, opleidingen, OR, 
vakbond, vertrouw

enspersoon,
personeelsbijeenkom

sten

Gezondheid, personeel en 
organisatie, veiligheid, voldoen 
aan w

et- en regelgeving, onderzoek 
en ontw

ikkeling

Veilige w
erkplek, baanzekerheid,

ontw
ikkelingsm

ogelijkheden,  
goede arbeidsom

standigheden 
en -voorw

aarden

Tevredenheidsonderzoeken,
beoordelingsprogram

m
a, Blauw

e
Boekje, organisatiem

odel

Klanten
Dagelijks contact, w

orkshops
Continuïteit en beschikbaarheid,
transparantie en com

m
unicatie,

voldoen aan w
et- en regelgeving,

veiligheid, beveiliging.

Voldoende beschikbare opslag,
verantw

oordelijke opslag,
kostenefficiëntie

Bouw
 nieuw

e opslaggebouw
en,

nieuw
e contracten m

et grootste 
klanten, ontw

ikkeling nieuw
e

afvalroutes en -m
ogelijkheden,

OPERA-program
m

a

Om
geving

Dagelijkse contacten, bezoeken en 
bijeenkom

sten, lokale m
edia

Voldoen aan w
et- en regelgeving, 

veiligheid, beveiliging, transparantie
en com

m
unicatie

Verantw
oord ondernem

en,
betrokkenheid, veilige om

geving
Bijdrage aan culturele activiteiten,
faciliteren van onderw

ijs,
openstellen van ruim

tes voor
bijeenkom

sten

Beleidsdepartem
enten,

Toezichthouders
Gezam

enlijke deelnam
e aan

internationale conferenties,
halfjaarlijks overleg op beleids- en 
directieniveau, kennisondersteuning

Voldoen aan w
et- en regelgeving, 

veiligheid, beveiliging, transparantie
en com

m
unicatie

Transparantie over activiteiten, 
betrokkenheid, 
veilig ondernem

erschap

Kw
artaalrapportages volgens

vergunning, inpassen van beleid en 
regelgeving in intern organisatie-
structuur, OPERA-program

m
a

Aandeelhouder
Periodieke inform

atie-aanlevering,
tw

eem
aandelijkse bijeenkom

sten
Financiën, voldoen aan w

etten
regelgeving, veiligheid, beveiliging,
transparantie en com

m
unicatie

Continuïteit, beleggingsm
andaat,

norm
rendem

ent, verantw
oord

ondernem
en, 

veilig ondernem
erschap

Transparantie, verslaglegging 
volgens GRI, inhoud geven aan 
deelnem

ingenbeleid, 
norm

rendem
ent

Raad van Com
m

issarissen
M

inim
aal 4 keer per jaar overleg, 

periodieke inform
atie-aanlevering

Financiën, voldoen aan w
etten

regelgeving, veiligheid, beveiliging,
transparantie en com

m
unicatie,

kennism
anagem

ent /onderzoek & 
ontw

ikkeling, gezondheid/ 
personeel/ organisatie

Continuïteit, voldoende beschikbare
opslag, verantw

oord ondernem
en,

kostenefficiency, transparantie over
activiteiten, veilig ondernem

erschap

Beleidsplan 2015-2020,
Blauw

e Boekje,
jaarlijks ondernem

ingsplan

Tabel 1.3: Stakeholdersdialoog     

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit 

COVRA heeft te m
aken m

et belangen van verschillende groepen stakeholders en is voort-
durend m

et hen in gesprek. De belangrijkste stakeholders zijn geïdentificeerd op basis van de 
im

pact en invloed die zij op COVRA uitoefenen. W
e m

aken onderscheid tussen de volgende 
stakeholdergroepen: onze aandeelhouder, m

edew
erkers, klanten, kennis- of onderw

ijs- 
instellingen, m

aatschappelijke organisaties, toeleveranciers en onderaannem
ers en de beleids-

m
akende, w

etgevende of toezichthoudende instanties. COVRA w
aardeert haar stakeholders. 

De dialoog die de directie en de m
edew

erkers voeren m
et deze stakeholders heeft geleid tot 

beleid en verslaglegging gericht op begrip voor COVRA’s rol en activiteiten. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het bespreken van de lange term

ijn strategie van de organisatie. COVRA is 
transparant over haar doelstellingen, organisatie, financiën en activiteiten en licht het publiek 
voor over radioactief afval. 

In onderstaande tabel is sam
engevat hoe COVRA haar stakeholders actief betrekt bij haar 

beleid en w
at de effecten zijn op haar beleid. 
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Figuur 1.12: M
aterialiteitsm

atrix m
et de onderw

erpen gerangschikt naar m
aterialiteit

1
2

345

6

7
8

910

11
12

1314

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26
27

Relevantie voor stakeholders

Im
pact van COVRA 

Laag 

niet m
aterieel

Hoog 

Laag Hoog 

Lage stralingsdosis en
voorkom

en van besm
etting 

Veiligheid algem
een

Voldoen aan w
et-

en regelgeving

Ongevallen en schade
Gezonde en veilige w

erkom
geving

Opslagcapaciteit

Continuïteit bovengrondse opslag

1 
Lage stralingsdosis en voorkom

en van besm
etting

2 
Veiligheid algem

een
3 

Continuïteit bovengrondse opslag
4 

Ongevallen en schade
5 

Gezonde en veilige w
erkom

geving
6 

Voldoen aan w
et- en regelgeving

7 
Opslagcapaciteit

8 
Beschikbaarheid gekw

alificeerd personeel
9 

Streven naar een positieve open veiligheidscultuur
10 

Financiële w
aarborging eindberging

11 
Beveiliging bedrijfslocatie

12 
Verw

erkingscapaciteit
13 

Transparantie
14 

Onderhoud
15 

Financiële stabiliteit
16 

Duidelijke tarieven
17 

Cyber security
18 

Lozingen naar w
ater en lucht

19 
Governance

20 
Internationale sam

enw
erking

21 
Innovatie

22 
Voorlichtingsactiviteiten en kennis & adviescentrum

23 
Opleiding en ontw

ikkeling
24 

Stralingsniveau buiten het COVRA terrein
25 

Biodiversiteit en natuurgebieden
26 

Diversiteit
27 

M
aatschappelijke betrokkenheid

Beschikbaarheid 
gekwalificeerd 
personeel

Streven naar een positieve 
open veiligheidscultuur

Financiële  w
aarborging 
eindberging

Om
 de m

aatschappelijke belangen van onze stakeholders gestructureerd in kaart te brengen, 
en om

 focus aan te brengen in ons jaarrapport is eind 2018 een m
aterialiteitsanalyse  

uitgevoerd. De analyse is zow
el voor het jaarrapport 2018 als voor dit jaarrapport 2019  

gebruikt. Er zijn geen signalen dat deze analyse niet m
eer actueel is. M

et de m
aterialiteits- 

analyse toetsen w
e tegelijkertijd of het huidige beleid actueel aansluit op trends en  

ontw
ikkelingen in onze om

geving.

Een m
aterialiteitsanalyse prioriteert m

aatschappelijke them
a’s aan de hand van het relatieve 

belang dat stakeholders hechten aan de them
a’s, en de m

ate w
aarin een organisatie daarop 

im
pact m

aakt. Om
 de belangen van de stakeholders in kaart te brengen heeft COVRA interne 

en externe stakeholders m
et een enquête survey gevraagd om

 27 onderw
erpen te prioriteren. 

De relatieve prioriteiten van de 27 them
a’s zijn in de hiernavolgende m

atrix gevisualiseerd. 

De eerste tien onderw
erpen zijn door de directie als m

eest m
aterieel verklaard. Ten behoeve 

van het COVRA jaarrapport zijn deze tien onderw
erpen inhoudelijk geclusterd tot vijf m

ateriële 
them

a’s. Hierover rapporteert COVRA conform
 de uitgebreide m

anagem
entaanpak, in lijn m

et 
GRI-Standards richtlijn voor niet-financiële rapportage. De m

aterialiteitsanalyse is uiteindelijk 
gevalideerd door de directie. De voortgang per m

aterieel them
a w

ordt periodiek terug- 
gekoppeld aan de directie, zodat eventuele bijsturing m

ogelijk is. In de tabel op de volgende 
pagina w

ordt de koppeling tussen de onderw
erpen en m

ateriële them
a’s helder en ook hoe 

COVRA deze them
a's definieert. 

 In de paragrafen van hoofdstuk 2 w
ordt uitgebreid ingegaan op de m

anagem
entbenadering 

van elk m
aterieel onderw

erp. De toelichting bevat een terugblik, een verklaring van de 
prestaties in 2019 en een vooruitzicht naar 2020.
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a

M
ateriaal them

a
W

at het betekent voor COVRA

Lage stralingsdosis en voorkom
en van besm

etting (1)
1. Veiligheid

Streven naar een zo laag m
ogelijke stralingsdosis voor haar m

edew
erkers en om

geving en 
het voorkom

en van besm
etting m

et radioactiviteit. Het voorkom
en van persoonlijke 

ongevallen en m
ateriële schade is daar een onderdeel van.

Veiligheid algem
een (2)

Ongevallen en schade (4)

Gezonde en veilige w
erkom

geving (5)

Streven naar een positieve open veiligheidscultuur (9)

Continuïteit bovengrondse opslag (3)
2. Opslag

Zorgen voor voldoende opslagcapaciteit voor de diverse soorten geconditioneerd afval. 
Het voor de lange term

ijn beheren en reserveren van financiële m
iddelen voor 

bovengrondse opslag m
aakt hier onderdeel van uit.

Opslagcapaciteit (7)

Voldoen aan w
et- en regelgeving (6)

3. W
et- en regelgeving

Streng toezien dat ze voldoet aan alle w
et- en regelgeving en de voorschriften uit haar 

vergunning.

Beschikbaarheid gekw
alificeerd personeel (8)

4. Personeel & organisatie
Gekw

alificeerd personeel blijven aantrekken en een positieve bijdrage leveren aan de 
beschikbaarheid van technisch geschoolde m

ensen. Daarbij streeft COVRA naar een goed 
w

erkklim
aat, m

et goede arbeidsom
standigheden en –voorw

aarden.

Financiële w
aarborging eindberging (10)

5. Financiën
De financiële huishouding richten op: kostenefficiëntie, duidelijke tarieven en lange term

ijn 
com

m
itm

ent (COVRA neem
t radioactief afval in eigendom

 over tegen finale kw
ijting) m

et 
een beperkte resultaatdoelstelling in overeenstem

m
ing m

et de verw
achtingen van de 

aandeelhouder.

Tabel 1.4: Overzicht m
ateriële them

a’s
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2. Beleid

Dit hoofdstuk behandelt de in hoofdstuk 1 geïdentificeerde m
ateriële them

a’s als onderdeel 
van de acht beleidsthem

a’s, die in het m
anagem

ent systeem
 van COVRA gedefinieerd zijn.  

Per onderw
erp w

ordt ingegaan op ontw
ikkelingen, trends, vooraf bepaalde doelstellingen en 

over 2019 behaalde resultaten.  
 In bijlage 5 zijn de doelstellingen en resultaten over 2019, alsm

ede een verw
achting voor 2020 

per them
a toegelicht. Naast de m

ateriële them
a’s is in paragraaf 2.6 een tabel opgenom

en 
w

aarin de m
anagem

entbenadering per m
aterieel onderw

erp is sam
engevat en is een KPI tabel 

opgenom
en m

et KPI’s per them
a.

De m
ateriële them

a’s zijn als volgt gekoppeld aan acht beleidsonderw
erpen.

Nr.
M

aterieel them
a

Beleidsthem
a

Paragraaf

1
Veiligheid

Veiligheid
Paragraaf 2.1

2
Beveiliging

3
Opslagcapaciteit

Beschikbaarheid
Paragraaf 2.2

4
W

et- en regelgeving
Kw

aliteit en M
ilieu

Paragraaf 2.3

5
(Beschikbaarheid  
gekw

alificeerd) Personeel & 
organisatie

Gezondheid en personeel
Paragraaf 2.4

6
Financiën

Financiën
Paragraaf 2.5

M
anagem

entbenadering en KPI's per m
aterieel them

a
Paragraaf 2.6

7
N.v.t

Transparantie en  
com

m
unicatie

Paragraaf 2.7

8
N.v.t

Internationale ontw
ikkelingen 

en sam
enw

erking
Paragraaf 2.8

Tabel 2.1 Koppeling m
ateriële them

a’s aan beleidsonderw
erpen



30 2.1 Veiligheid en beveiliging

In de bedrijfscultuur van COVRA is veilig w
erken een vanzelfsprekend uitgangspunt.  

COVRA stim
uleert m

edew
erkers om

 proactief te denken en te handelen, vanuit het them
a 

vakm
anschap.

Trends en ontw
ikkelingen

Zoals de schaal van Richter w
ordt gebruikt om

 aardbevingen in te schalen, w
ordt de  

INES-schaal internationaal gehanteerd om
 de ernst van storingen in nucleaire installaties te 

duiden. De schaal kent zeven niveaus van incidenten. Incidenten die daarbuiten vallen, w
orden 

als INES-niveau-0 om
schreven en hebben geen nucleaire veiligheidsrelevantie. In 2019  

hebben geen incidenten plaatsgevonden m
et een INES classificatie 0 of hoger. De w

ettelijke 
toegestane lim

iet voor radiologische m
edew

erkers is 20 m
illisievert (m

Sv) per jaar.  
COVRA hanteert zelf een interne richtlijn van m

axim
aal 6 m

Sv per jaar. In 2019 zijn de doses 
voor blootgestelde m

edew
erkers ruim

 onder deze richtlijn gebleven. De gem
iddelde dosis van 

blootgestelde m
edew

erkers w
as 0,4 m

Sv en de m
axim

aal opgelopen dosis w
as 2,6 m

Sv.  
Beide zijn in lijn m

et 2018 (resp. 0,4 m
Sv en 2,8 m

Sv). 
 De goede resultaten op het gebied van veiligheid kom

en voort uit een sterke veiligheidscultuur: 
de m

anier w
aarop de m

edew
erkers zich gedragen en sam

en veiligheidsrisico’s m
inim

aliseren.
De veiligheidscultuur bij COVRA is het resultaat van voortdurend leren in com

binatie m
et 

doorlopend sturen op veiligheid. Veiligheid staat voorop bij de beslissingen van de directie. 
Hieronder w

ordt de ontw
ikkeling van de veiligheidscultuur verder toegelicht.

Voortdurend leren

COVRA m
oet voldoen aan de veiligheidseisen die zijn vastgelegd in artikel 11 van de Regeling 

Nucleaire Veiligheid Kerninstallaties. Om
 de veiligheid continu te kunnen verbeteren, w

ordt 
het m

elden van (potentieel) gevaarlijke situaties en incidenten gestim
uleerd. In 2019 zijn 

35 m
eldingen gedaan. De risico’s daarvan zijn m

et de risicograafm
ethode van Fine & Kinney 

beoordeeld. Tw
intig m

eldingen zijn geclassificeerd m
et een potentieel klein risico, acht m

et een 
potentieel m

iddelgroot risico en zeven m
et een potentieel groot risico. Alle m

eldingen w
orden 

in het operationeel storingsoverleg (OSO) besproken. Het OSO neem
t m

aatregelen om
  

gebeurtenissen in de toekom
st te voorkom

en. De m
eldingen en de genom

en m
aatregelen 

w
orden vervolgens in de operationele afdelingen uitgelegd. Ook w

ordt er internationaal  
operationele feedback en kennis uitgew

isseld. In 2019 is er één internationaal OSO gew
eest 

m
et als onderw

erpen incidenten, ongevallen en veiligheidscultuur. Toolboxen zijn een  
belangrijk instrum

ent om
 het veiligheidsbew

ustzijn te vergroten. Deze bijeenkom
sten zijn 

toegankelijk voor alle COVRA-m
edew

erkers, niet alleen de operationele afdelingen.  
Jaarlijks w

orden alle m
eldingen en de daaruit geleerde lessen in een toolbox besproken.  

Proactief w
orden risicoinventarisaties en –evaluaties (RI&E) uitgevoerd om

 inzicht te krijgen in 
de veiligheid van processen en installaties. Externe deskundigen controleren de resultaten 
en de voorgestelde verbeterm

aatregelen. Afgelopen jaar is er tevens een algem
ene RI&E  

uitgevoerd in sam
enw

erking m
et de Arbo Unie.

Voortdurend sturen

Veiligheid is het fundam
ent onder de w

erkzaam
heden van COVRA dat w

ordt uitgedragen door 
directie en m

anagem
ent. M

edew
erkers w

eten w
at er van hen w

ordt verw
acht op het gebied 

van veiligheid. Elke m
edew

erker is aanspreekbaar op zijn of haar verantw
oordelijkheid ten 

aanzien van de veiligheid en w
ijst w

aar nodig zijn of haar collega’s daarop. Afgelopen jaar is 
het veiligheidsbeleid geactualiseerd en de veiligheidsorganisatie verder ingericht. Sinds 2018 
w

ordt er gew
erkt aan een nieuw

 geïntegreerd m
anagem

ent systeem
 (IM

S), zie hoofdstuk 2.3. 
Voor activiteiten die niet in procedures zijn beschreven, w

orden verantw
oordelijkheden ten 

aanzien van de te nem
en veiligheidsm

aatregelen afgesproken en vastgelegd in w
erkvergun-

ningen. Het w
erkvergunningsysteem

 is door een extern bureau getoetst. Dit heeft geleid tot de 
introductie van een last-m

inute-risk-analysis bij routinem
atig w

erk en een taakrisicoanalyse 
(TRA) als er een w

erkvergunning gem
aakt w

ordt. Ook is het veiligstellen van een installatie bij 
onderhoudsw

erkzaam
heden geïntroduceerd aan de hand van de LOTOTO-m

ethode (Lock Out, 
Tag Out and Try Out). Opleiding en training van de m

edew
erkers is een belangrijke basis voor 

een gezonde veiligheidscultuur. De veiligheidsopleidingen die in 2019 zijn gevolgd, hadden als 
onderw

erp: EHBO en BHV, veiligheidsgedrag, w
erkvergunningen, steigerbouw

, veilig aanslaan 
van lasten en veilig w

erken m
et bovenloopkranen, bedienen van een heftruck en VCA-volledig 

(VCA: de Veiligheid, gezondheid en m
ilieu Checklist Aannem

ers). Daarnaast is aandacht besteed 
aan stralingsveiligheid door het opleiden van nieuw

e stralingsdeskundigen op het niveau van 
coördinerend deskundige.Daarnaast is aandacht besteed aan stralingsveiligheid door het 

Figuur 2.1 Bouw
stenen voor de veiligheidscultuur bij COVRA

VEILIGHEIDSCULTUUR
Creëren van een cultuur die 

veiligheidsbew
ustzijn stim

uleert

BELEID EN ORGANISATIE
Form

uleren van een 
veiligheidsbeleid en inrichten 

van de organisatie.

Richting geven en beslissingen 
nem

en m
et veiligheid als 

kernw
aarde voorop.

CONTINU VERBETEREN
Blijvend verbeteren van 
de veiligheid op basis 
van (on)veilige situaties.

PARTICIPATIEOPLEIDING EN TRAINING

LEIDERSCHAP

Betrekken van m
edew

erkers 
bij strategie, beleid en de 

uitvoering daarvan.

PROSPECTIEVE 
RISICO-EVALUATIE

Plannen voor veiligheid en 
inzicht geven in risicovolle 
processen.

VEILIG M
ELDEN VAN 

INCIDENTEN

Incidenten en gevaarlijke 
situaties m

elden in een 
veilige context. 

STUREN
LEREN
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opleiden van nieuw
e  stralingsdeskundigen en hebben alle stralingsdeskundigen deelgenom

en 
aan een brush-up stralingshygiëne. De veiligheidscultuur staat niet op zichzelf m

aar is  
onderdeel van de bredere organisatiecultuur. Het gaat im

m
ers om

 gedrag, norm
en en w

aarden. 
In 2018 is een breed  organisatiecultuuronderzoek uitgevoerd, w

aarvan de uitkom
sten in 2019 

om
gezet gaan w

orden in een vervolgtraject (zie verder hoofdstuk 2.4).

Beveiliging

Het aanpassen van system
en op de veranderende cyberdreigingen is een doorlopend en  

groeiend proces. Afgelopen jaren zijn diverse w
ijzigingen in het beveiligingspakket door de 

toezichthouder (ANVS) goedgekeurd. Het oude toegangscontrolesysteem
 is in 2018 vervangen 

door een nieuw
 systeem

. Dit traject loopt nog door in 2020. 

2.2 Beschikbaarheid

Een groot deel van de verw
erkingsinstallaties dateert uit begin jaren negentig toen COVRA zich 

in Borssele vestigde en is nu bijna 30 jaar oud. In de loop der jaren zijn veel verbeteringen en 
upgrades doorgevoerd, m

aar het basisontw
erp is in w

ezen niet veranderd. Dit betekent dat 
COVRA m

eer en m
eer tijd en m

iddelen stopt in verouderingsm
anagem

ent om
 de beschikbaar-

heid van de verw
erkingsinstallaties op peil te houden. Om

dat ook de afvalstrom
en veranderen, 

toetst COVRA of de huidige verw
erkingsprocessen en opslagvoorzieningen nog steeds  

adequaat zijn en w
aar m

ogelijk een uitbreiding van de infrastructuur en/of het vernieuw
en  

of verder upgraden van system
en kansen biedt.

Trends en ontw
ikkelingen

COVRA is in 2019 gestart m
et het onderzoeken van nieuw

e m
ogelijkheden op het gebied van 

nucleaire dienstverlening aan en bij producenten van radioactief afval. Dit zal de kom
ende 

jaren verder vorm
 gegeven w

orden. In het AVG, het afvalverw
erkingsgebouw

, is in 2019 groot 
onderhoud uitgevoerd aan onder andere de vloeistof-leeginstallatie. De huidige tw

ee  
verbrandingsovens zijn aan vervanging toe. Na een gedetailleerde scenario-analyse is besloten 
om

 in de periode 2019 - 2020 de haalbaarheid van een elektrische (plasm
a) verbrandingsoven 

te onderzoeken en hiervoor een basisontw
erp te m

aken. 
 In het LOG, het opslaggebouw

 voor laag- en m
iddelradioactief afval, neem

t de vrije ruim
te 

af door de constante aanvoer van afval. In 2016 is gestart m
et een vier tot vijf jaar durende 

herstapelcam
pagne m

et een efficiëntere stapelw
ijze w

aardoor w
eer ruim

te beschikbaar kom
t. 

Deze w
erkzaam

heden zijn in de afrondingsfase. Hierdoor is de opslagcapaciteit m
et bijna 30% 

toegenom
en w

aardoor de urgentie voor de bouw
 van een nieuw

 opslaggebouw
 voor laagactief 

m
ateriaal is verm

inderd.  
 

De uitbreiding van het HABOG, het gebouw
 voor hoogradioactief afval, vordert en zit in de  

bouw
fase. Als deze uitbreiding gereed is, is het opslagvolum

e voldoende voor de verw
achte 

bedrijfstijd van de kerncentrale Borsele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten.  
De oplevering van de uitbreiding staat gepland voor m

edio 2021. Curium
/NRG produceert 

vloeibaar radioactief afval afkom
stig van de m

edische isotopenproductie. Dit w
ordt door 

COVRA verw
erkt en opgeslagen. Curium

 w
erkt aan de overgang van hoog verrijkt uranium

 
(HEU) als grondstof naar een grondstof van laag verrijkt uranium

 (LEU). Dit is een w
ereldw

ijde 
trend ingegeven vanuit een security perspectief. De Curium

-transitie van HEU naar LEU is in 
2019 nagenoeg afgerond. COVRA heeft hierin een essentiële bijdrage kunnen leveren.

 2.3 Kw
aliteit en m

ilieu

De zorg voor radioactief afval is in Nederland aan strenge regels gebonden. Die regels zijn 
vastgelegd in de Kew

 en de daarvan afgeleide M
inisteriële Besluiten en Regelingen.  

De ontw
ikkelingen in w

et- en regelgeving en de invloed op COVRA w
orden hieronder kort 

toegelicht. 

Trends en ontw
ikkelingen

In de insluiting en afscherm
ing van het radioactief afval m

aakt COVRA veel gebruik van beton. 
Om

 ervoor te zorgen dat de kw
aliteit hiervan gegarandeerd is, ook voor de lange term

ijn, 
heeft COVRA een door het keuringsinstituut Kiw

a gecertificeerd en erkend betonlaboratorium
 

voor de kw
aliteitscontrole. Dit is een vergelijkbare erkenning die grote betonproducenten en 

bouw
bedrijven in Nederland hebben om

 de kw
aliteit van beton voor grote infrastructurele 

projecten te kunnen garanderen. Volgens de Kew
-vergunning m

oet COVRA een vijf- en  
tienjaarlijkse diepgaande evaluatie uitvoeren naar de technische, organisatorische, personele 
en adm

inistratieve voorzieningen m
et betrekking tot de veiligheid en de stralingsbescherm

ing. 
In 2019 is het plan van aanpak afgestem

d m
et de toezichthouder.

Voor de scope van de evaluatie w
orden als toetsingskader gebruikt: 

 
• 

De IAEA (International Atom
ic Energy Agency) safety factors, die zijn om

schreven als  
 

 
veiligheidsreferentieniveaus door de w

erkgroep afval en ontm
anteling van de W

estern  
 

 
European Nucleair Regulators Association- W

orking Group on W
aste and  

 
 

Decom
m

isioning (W
ENRA-W

GW
D) , 

 
• 

De veiligheidsrapporten van IAEA m
et betrekking tot leiderschap en veiligheids- 

 
 

m
anagem

ent (GSR-part2), stralingsbescherm
ing (GSR-part3 ) en voorbereid zijn op  

 
 

radiologische ongevalssituaties (GSR- part7).

Eind 2020 w
ordt het rapport ter goedkeuring aan de toezichthouder (ANVS) aangeboden.
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ikkelingen

In de nucleaire beleidssector w
orden richtlijnen voor niet-reactorfaciliteiten, w

aartoe COVRA 
behoort, veelal afgeleid van de richtlijnen voor verm

ogensreactoren op basis van het ‘graded 
approach’ principe. In de praktijk betekent dit dat de strengste regels toegepast w

orden, tenzij 
m

en expliciet kan aantonen dat deze niet van toepassing zijn. Het onderscheid tussen regels, 
richtlijnen, aanbevelingen en handreikingen is in ontw

ikkeling. Dit zou kunnen leiden tot extra 
eisen en toezichtdruk. COVRA neem

t deel aan het overleg bij de IAEA, de Organisation for  
Econom

ic Co-operation and Developm
ent – Nucleair Energy Agency (OECD-NEA) en Euratom

 
om

 richtlijnen realistischer aan te laten sluiten op nucleaire installaties zonder reactor.  

M
ilieu

COVRA streeft ernaar de m
ilieubelasting zo laag als redelijkerw

ijs m
ogelijk te houden, zow

el 
voor stralingsem

issies aan haar terreingrens als voor conventionele lozingen. Daarbij houdt 
COVRA rekening m

et om
liggende bescherm

de natuurgebieden, zoals de W
esterschelde, die 

een onderdeel zijn van Natura-2000. Alle em
issies van radiologische aard zijn lager dan de 

vergunde lim
ieten. Buiten het COVRA-terrein zijn geen radiologische besm

ettingen m
eet-

baar sinds het begin van de COVRA-activiteiten. De stralingsniveaus aan de terreingrens zijn 
derm

ate laag dat er geen m
ilieueffecten uit voortkom

en. COVRA beschikt over een eigen 
w

aterzuivering van w
aaruit gezuiverd w

ater, via een pijpleiding, op de W
esterschelde periodiek 

geloosd kan w
orden. Tijdens graafw

erkzaam
heden ter voorbereiding van een zonnepark op 

het terrein van onze buren is deze leiding beschadigd. Om
dat de leiding al geruim

e tijd niet 
gebruikt is, is er geen w

ater ongecontroleerd vrijgekom
en. Het incident is gem

eld bij de  
bevoegde autoriteiten die onafhankelijk bevestigd hebben dat er geen sprake van een  
m

ilieu- of radiologisch incident. De leiding is inm
iddels hersteld.

Er w
aren in 2019 (of eerder) geen incidenten m

et een m
ilieueffect.

Energieplan

In 2019 heeft COVRA een energieplan opgesteld. Vanuit dit plan zal het energieverbruik van 
COVRA per bedrijfsonderdeel nader in kaart gebracht w

orden om
 w

aar m
ogelijk verdere  

energiebesparing te realiseren.

Energieverbruik voor w
arm

te

COVRA is één van de “founding partners” van Sloew
arm

te, een w
arm

tenet in het Sloegebied 
w

aarm
ee restw

arm
te van Zeeland Refinery w

ordt gebruikt voor de verw
arm

ing van om
liggende 

industrieën. In 2019 heeft COVRA enkel nog aardgas hoeven te gebruiken om
 haar gebouw

en 
te verw

arm
en gedurende onderhoud en storing van de restw

arm
tevoorziening (in 2019 ca. 

19%). In de volgende figuur is het gasverbruik in com
binatie m

et restw
arm

te van de afgelopen 
vijf jaar w

eergegeven w
aarbij is gerekend m

et 31,65 M
J/m

3 aardgas. Ten opzichte van referen- 
tiejaar 2015 is er circa 226.000 m

3 (80%) m
inder gas verbruikt, overeenkom

stig m
et een 

besparing van 406,8 ton CO
2  uitstoot uitgaande van 1,8 kg CO

2 / m
3 aardgas. De besparing van 

406,8 ton CO
2  vertegenw

oordigt een m
aatschappelijke w

aarde van € 20.340 aan verm
eden 

kosten, bij een w
aarde van € 50 4 per ton CO

2 . In bijlage 2 is een toelichting opgenom
en over 

afvalstrom
en en em

issies. Er zijn geen sancties of boetes gew
eest (m

onetaire w
aarde €0).

Veranderde vrijstelling- en vrijgavegrenzen

Voor COVRA zijn de w
aarden voor vrijstelling en vrijgave van vast m

ateriaal c.q. afval de  
belangrijkste w

ijziging van het besluit en Regeling Basisveiligheidsnorm
en Stralingsbescherm

ing 
(Bbs). Het Bbs im

plem
enteert richtlijn 2013/59/Euratom

 voor een aanpassing in de vrijgave- 
grenzen van voornam

elijk NORM
-m

ateriaal (‘naturally occuring radioactive m
aterial’).  

In het verlengde van het nieuw
e Bbs zijn voor COVRA ook drie nieuw

e onderliggende  
m

inisteriële regelingen en een verordening van belang
3. Zo is in het Bbs het referentieniveau 

van Radon in openbare gebouw
en en op w

erkplekken naar 100 Bq/m
3 verlaagd.  

Om
 te voldoen aan dit referentieniveau m

eet COVRA het Radongehalte in haar opslaggebouw
 

voor laag- en m
iddelradioactief afval continu en w

ordt indien nodig geventileerd.  

Besluit en Regeling
basisveiligheidsnorm

en
stralingsbescherm

ing

Vindplaatsen

Bbs, bijlage 3,
onderdeel B (basisset)

Rbs, bijlage 3.2
(aanvullende set)

Vrijstelling

Vrijstelling

Vrijgave

Onbeperkte hoeveelheid
vast 1 m

ateriaal

2 Alleen kunstm
atige radionucliden

M
inder dan 1000 kg van alle typen 

m
ateriaal, m

aar alleen m
et 

kunstm
atige radionucliden

Activiteitsconcentratie:
zie tabel A, deel 1 en 2
Activiteit 2: 
zie tabel B, kolom

 3

Activiteitsconcentratie:
zie tabel A, deel 1 en 2
Activiteit 2: 
zie tabel B, kolom

 3

Activiteitsconcentratie:
zie tabel B, kolom

 2
Activiteit: 
zie tabel B, kolom

 3

Activiteitsconcentratie:
zie tabel B, kolom

 2
Activiteit: 
zie tabel B, kolom

 3

Activiteitsconcentratie:
zie tabel A, deel 1 en 2

Activiteit: n.v.t.

Activiteitsconcentratie:
zie tabel A, deel 1 en 2

Activiteit: n.v.t.

1 Op basis van verordening m
ag Tabel A    

 deel 1 ook gebruikt w
orden voor 

 vrijgave voor verbranden van 
 vloeistoffen in verbrandingsinstallati e

Figuur 2.2: System
atiek en w

aarden voor vrijstelling en vrijgave (bron: ANVS)

3.  Nieuw
 zijn naast het Bbs de Regeling basisveiligheidsnorm

en stralingsbescherm
ing, de Regeling stralingsbescherm

ing 
beroepsm

atige blootstelling 2018, de Regeling stralingsbescherm
ing m

edische blootstelling en de ANVS-Verordening  
basisveiligheidsnorm

en stralingsbescherm
ing. Het besluit stralingsbescherm

ing, de Uitvoeringsregeling  
stralingsbescherm

ing EZ, de Regeling rechtvaardiging, Regeling w
erknem

ers en de Regeling deskundigheidseisen zijn 
kom

en te vervallen.
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4.  Rapport CE Delft ‘Handboek Schaduw
prijzen: W

aardering en w
eging van em

issies en m
ilieueffecten, (2010). Dit rapport 

is geschreven in opdracht van het Planbureau voor de Leefom
geving. Hierin w

ordt gerekend m
et schaduw

prijzen van €0,02 
tot €0,05 per kg CO2. De bovengrens van €0,05 per kg CO2 is de veiligste inschatting (= sociale kosten).

5.  Personeelskw
alificatieplan: in het functiegebouw

 zijn om
schrijvingen vastgelegd van alle binnen de organisatie  

voorkom
ende functies w

aarbij tevens is aangegeven w
elke kw

alificatie-eisen per functie w
orden

Integraal M
anagem

ent Systeem
 (IM

S)

Het m
anagem

ent systeem
 beschrijft de structuren en system

en hoe COVRA functioneert.  
Een klassiek KAM

 systeem
 is opgezet vanuit discrete activiteiten, vaak binnen afdelingen.  

Het IM
S is georganiseerd vanuit een procesbenadering m

et daarin functionele scheiding 
tussen beleid, system

en, processen en organisatie. Het voordeel van deze procesgerichte be-
nadering is dat sam

enw
erking over afdelingen heen gestim

uleerd w
ordt en alle stappen in de 

keten naar een gezam
enlijk doel toew

erken. In 2019 zijn de prim
aire processen m

et betrekking 
tot inzam

elen, verw
erken en opslaan van radioactief afval m

et de daartoe benodigde  
installaties beschreven. In 2020 zal het IM

S opgeleverd w
orden en in 2021 zal het gehele 

systeem
 getoetst w

orden door onafhankelijke externe auditors.

Acceptatievoorw
aarden

Om
 het radioactief afval op een juiste m

anier te kunnen transporteren, verw
erken, opslaan en 

uiteindelijk te bergen m
oeten de klanten het radioactief afval in geschikte verpakkingen  

aanleveren en gegevens over de afvalstoffen overleggen aan COVRA. Voor het verkrijgen van 
die gegevens kan het nodig zijn dat de afvalstoffen m

oeten w
orden bem

onsterd en  

Figuur 2.3: Energieverbruik voor verw
arm

ing

Restw
arm

te
Gas

12000
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8000

6000

4000

20000
2015

2016
2017

2018
2019

Figuur 2.4: opzet van het nieuw
e geïntegreerde m

anagem
entsysteem

.

IM
S

W
et- & regelgeving

M
aatschappij

Organisatie
Beleid

Processen
System

en

geanalyseerd om
 aan de acceptatievoorw

aarden te kunnen voldoen. Voor het standaard afval, 
w

aarvoor reguliere verw
erkingsroutes beschikbaar zijn, is in de technische voorw

aarden 
beschreven hoe het afval aangeboden dient te w

orden. Deze w
orden jaarlijks gepubliceerd op 

de w
ebsite van COVRA. Voor niet -standaardafval w

ordt sam
en m

et de afvalaanbieder een 
verw

erkingsroute en de daaraan verbonden acceptatievoorw
aarden uitgew

erkt. Het afval 
w

ordt door COVRA tegen finale kw
ijting geaccepteerd. Indien bij ontvangst of bij analyse door 

COVRA blijkt dat niet is voldaan aan de acceptatievoorw
aarden, w

ordt contact opgenom
en m

et 
de klant en w

ordt in overleg m
et de klant een oplossing en vervolgstappen bedacht.

 De uiteindelijke acceptatievoorw
aarden zijn het resultaat van de proceskeuze, de keuze voor de 

opslag verpakking en de keuze voor het type opslaggebouw
 en is dus m

aatw
erk. COVRA heeft

een Requirem
ents M

anagem
ent Systeem

 (zie hoofdstuk 4.4 Onderzoek en ontw
ikkeling) 

ontw
ikkeld dat de system

atiek, om
 tot de juiste acceptatievoorw

aarden te kom
en, structureert 

en vastlegt.
  2.4 Gezondheid en personeel

COVRA streeft er naar een aantrekkelijke w
erkgever te blijven m

et een prettig w
erkklim

aat en 
goede arbeidsom

standigheden en -voorw
aarden. Een open cultuur is daar onderdeel van.

Tevreden en gem
otiveerde m

edew
erkers zijn belangrijk voor een succesvol bedrijf. Om

 kennis 
en com

petenties op een hoog niveau te houden heeft iedere m
edew

erker toegang tot  
relevante opleidingen en cursussen. Ook het aannam

e- en prom
otiebeleid is gericht op kennis 

en com
petenties. Dat kom

t onder m
eer tot uiting in het personeelskw

alificatieplan
5.
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COVRA is een com
pacte organisatie. Dat betekent dat diverse afdelingen uit één of tw

ee 
personen bestaan en dat personen m

eerdere rollen kunnen hebben. Dit is (kosten-) efficiënt 
en biedt de m

edew
erkers een boeiend en breed scala van uitdagingen. Tegelijkertijd is er ook 

aandacht nodig voor het borgen van kennis en kunde, zodat de capaciteit, continuïteit en  
flexibiliteit van de bedrijfsvoering niet negatief beïnvloed w

orden.

Personele bezetting

Eind 2019 hebben 63 personen een dienstverband bij COVRA. Hiervan w
erkt 17% in parttim

e  
dienstverband en is 21% vrouw

. De gem
iddelde leeftijd van de m

edew
erkers w

as 50,4 jaar 
aan het eind van 2019. Dat is dezelfde gem

iddelde leeftijd als eind 2018. Naar verw
achting 

neem
t de gem

iddelde leeftijd langzaam
 af, doordat oudere w

erknem
ers m

et pensioen gaan en 
vervangen w

orden door jongere m
edew

erkers. De gem
iddelde duur van een dienstverband bij 

COVRA is vijftien jaar. Het verloop van m
edew

erkers is laag. 

De organisatie is functioneel opgezet en sluit daarm
ee aan op de w

erkprocessen. 
De coördinatie tussen de operationele afdelingen is in 2019 verder verstrekt. De plannings- 
system

atiek, w
aarbij een m

eer top-dow
n benadering gehanteerd w

ordt, is succesvol gebleken. 
Indien noodzakelijk kan het plan w

orden aangepast. Als leidraad w
ordt dan prioriteit gegeven 

aan de voortgang van de dagelijkse bedrijfsvoering boven nieuw
e ontw

ikkelingen.

Het organigram
 is in de hiernavolgende figuur w

eergegeven: 

0 1 2 3 4 5 6 7

30
35

gem
iddeld 50,4

leeftijd (jaar)

aantal

40
45

50
55

60
65

Figuur 2.5: Leeftijdsverdeling personeel per 31-12-2019

Aantal ( #, FTE)
Verdeling (M

/V)
% Parttim

ers van M
/V

2017
2018

2019
2017

2018
2019

2017
2018

2019

M
annen

53
53

50
82%

81%
79%

4%
 4%

4%

Vrouw
en

11
12

13
18%

19%
21%

73%
75%

69%

Totaal
64

65
63

Aantal FTE’s
61,1

61,2
59,7

Aantal
2017

2018
2019

2017
2018

2019
m

an
vrouw

m
an

vrouw
m

an
vrouw

Contract 
onbepaalde tijd 

58 
(91%)

62
(95%)

60
84%

16%
82%

18%
82%

18%

Contract 
bepaalde tijd

6(9%)
3(5%)

3
67%

33%
75%

25%
33%

67%

Totaal
64

65
63

Tabel 2.2 GRI 102-8 en 102-41 Kerncijfers personeelsbestand van personeel m
et een arbeidscontract

Aantal
Verdeling

2017
2018

2019
2017

2018
2019

cao m
et vakbond

55
64

62
86%

98%
98%

cao voor staf/hoofden
8

(*)
(*)

13%
(*)

(*)
Arbeidsvoorw

aarden cf.
overleg Directie/RvC

1
1

1
2%

2%
2%

Totaal
64

65
63

(*) Vanaf 2018 zijn alle m
edew

erkers in één gezam
enlijke CAO ondergebracht
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Directie

Personeelszaken

Controle en zorg

Beveiliging 
en BHV

Bedrijfsvoering
LM

RA
Bedrijfsvoering

HRA
Onderhoud en

Systeem
beheer

Facilitaire dienst

Financiële analyse
en controle

Adm
inistratie en

financiën

Onderzoek,
ontw

ikkeling en 
com

m
unicatie

Figuur 2.6 Organigram
 (afdelingen in stippellijnen en w

it zijn extern belegd, niet op de loonlijst)

Instroom
 en uitstroom

Bij COVRA is het personeelsverloop al jaren zeer laag. De dienstverbanden zijn langdurig. 
Een deel van de huidige m

edew
erkers is zelfs nog betrokken gew

eest bij de oprichting van 
COVRA 38 jaar geleden. De gem

iddelde leeftijd is ultim
o 2019 50,4 jaar. Hierdoor bestaat het 

risico dat een hele generatie in korte tijd pensioengerechtigd w
ordt en, zeker in relatie m

et de 
com

pactheid van de organisatie, hiaten kan veroorzaken in beschikbaarheid, kennis en kunde. 
Het is noodzakelijk dat ervaren w

erknem
ers die m

et pensioen gaan hun kennis gedegen 
overbrengen aan andere collega’s en nieuw

e m
edew

erkers. Om
 deze kennisoverdracht te 

faciliteren kiest COVRA voor relatief lange inw
erkperiodes voor nieuw

e w
erknem

ers. 
De betrekkelijk hoge leeftijd van de w

erknem
ers heeft ook haar w

eerslag op de inzetbaarheid. 
Zw

aarder fysiek w
erk, zoals w

erken in een drukpak en het w
erken in ploegendienst, kan een 

probleem
 vorm

en voor vooral oudere w
erknem

ers. COVRA zet zich structureel in om
 oudere 

w
erknem

ers gezond en productief binnen de organisatie te houden.

De algem
een gesignaleerde knelpunten in de arbeidsm

arkt (vergrijzing, gebrek aan technisch 
M

BO-geschoold personeel, extra druk op de regio’s buiten de Randstad) gelden ook voor de
arbeidsm

arkt in Zeeland. Er w
orden in Zeeland verschillende initiatieven ontplooid om

 Zeeland 

als w
oon- en w

erk gebied te prom
oten. Doel daarvan is om

 het aantal Zeeuw
en dat buiten de

provincie gaat w
erken te com

penseren door instroom
 naar de provincie te stim

uleren. 
De verw

achting is dat het tekort aan arbeidskrachten de kom
ende jaren verder toeneem

t. 
Om

 te zorgen dat Zeeland als aantrekkelijk w
oon- en w

erkgebied w
ordt ervaren, ondersteunt 

COVRA de Zeeuw
se techniekopleidingen. COVRA biedt stageplaatsen aan, heeft techniek- 

am
bassadeurs en is partner van het Huis van de Techniek.

Het aannam
ebeleid van COVRA is er op gericht om

 m
eer te kijken naar de interesses,  

m
ogelijkheden en vaardigheden dan naar specifieke opleidingen van de kandidaten. 

De benodigde vaktechnische kennis w
ordt w

aar nodig in een apart opleidingstraject 
aangeboden. Tot op heden is COVRA er steeds in geslaagd om

 vacatures in te vullen. 
Uit recente ervaring blijkt echter w

el dat de rekrutering van vooral hoger geschoold personeel 
van buiten de regio relatief veel tijd kost. Uit navraag bij kandidaten blijkt dat COVRA w

ordt 
gezien als aantrekkelijke w

erkgever, doordat er een goed arbeidsvoorw
aardenpakket w

ordt 
geboden, het geïnteresseerden een aantrekkelijke w

erkom
geving lijkt, COVRA een goede 

reputatie heeft in de regio en doordat COVRA een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 
sam

enleving levert.

Trends en ontw
ikkelingen

Cao en nieuw
e pensioenregeling

COVRA kent een eigen cao en pensioenregeling. De huidige tw
eejarige cao is begin 2018 m

et 
vakbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbew

eging) afgesloten. Pensioenregelingen w
orden in

Nederland, in het verlengde van de cao, afgesproken tussen de w
erkgever en de vakbond. 

De afgelopen jaren kende COVRA een verzekerde m
iddelloonregeling, die op 1 januari 2019

eindigde. Deze regeling bood veel zekerheid, m
aar w

erd in de praktijk nauw
elijks m

eer 
aangeboden. COVRA heeft m

et FNV een akkoord bereikt over een nieuw
e pensioenregeling per 

1 januari 2019. In de nieuw
e regeling sluit COVRA zich aan bij een Algem

een Pensioenfonds 
m

et een geïndexeerde m
iddelloonregeling. Dit is in het huidige pensioenlandschap nog steeds 

een zeer goede regeling.

Vitale w
erkom

geving

De w
erk-privé balans is zeker voor w

erknem
ers m

et jonge kinderen een punt van aandacht. 
In overleg m

et de Ondernem
ingsraad is de m

ogelijkheid gerealiseerd tot m
eer flexibele  

w
erktijden voor stafm

edew
erkers. Verdere m

ogelijkheden lijken beperkt door vergaande 
vereisten op het gebied van (inform

atie-) beveiliging, inzetbaarheid en de com
pactheid van de 

organisatie. Sam
en m

et de ondernem
ingsraad w

ordt in 2020 gekeken w
aar potentieel nog w

el 
m

ogelijkheden kunnen liggen.
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Verankeren van de organisatiecultuur

De bedrijfscultuur is m
ede bepalend voor het succes van de organisatie (zie hoofdstuk 1.3). 

Continue aandacht voor en ontw
ikkeling daarvan is dan ook een strategisch speerpunt voor 

COVRA. Naast de definitie van onze norm
en en w

aarden is in 2019 ook een begin gem
aakt m

et 
de praktische ontw

ikkeling van leiderschap door m
iddel van een opleidingstraject w

aar alle
leidinggevenden aan deel zullen nem

en. De opleidingscyclus w
ordt afgesloten m

et tw
ee 

organisatie brede bijeenkom
sten w

aar de eerder genoem
de kernw

aarden en them
a’s het 

uitgangspunt vorm
en.

Organisatieontw
ikkeling

Afhankelijk van het succesvol verzilveren van de kansen die geform
uleerd zijn in de Agenda 

2020, kan verdere groei in de breedte van de organisatie noodzakelijk zijn. De FTE-ontw
ikke- 

ling van de afgelopen zeven jaar is opgenom
en in tabel 2.3. In hoofdstuk 4.2 

Toekom
stparagraaf-Personeelsbezetting is de verw

achte FTE-ontw
ikkeling tot en m

et 2020 
per afdeling opgenom

en.

Dilem
m

a

Eerdergenoem
de factoren, zoals vergrijzing en de com

pactheid van de organisatie, dragen 
ertoe bij dat de bedrijfsvoering in de praktijk com

plex is en de effectieve beschikbaarheid van
(productie-) m

edew
erkers en daarm

ee het halen van productie- en onderhoudsdoelen 
bem

oeilijkt w
ordt. Enerzijds w

ordt dit versterkt door een toenem
ende noodzaak van het 

Afdeling
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

Directie
2

2
1

1
1

1
1

Onderzoek, ontw
ikkeling en com

m
unicatie

2 
2

2
2,8

5,4
6,9

6,9
Controle en zorg

11,4
11,5

11,5
11,5

10,7
10,3

11,8
Adm

inistratie en financiën
4,4

4,3
4,0

4,0
4,2

4,2
4,2

Facilitaire dienst
3,6

3,6
2,8

2,8
2,8

2,8
2,8

Bedrijfsvoering LM
RA en beveiliging

18
17

18
20

20
21

20
Bedrijfsvoering HRA  en beveiliging

5
5

5
5

5
5

4
Onderhoud en system

en
9

9
9

9
10

8
7

Transport en logistiek
2

2
2

2
2

2
2

Totaal
57,4

56,4
55,3

58,1
61,1

61,2
59,7

Tabel 2.3 FTE-ontw
ikkeling 2013-2019

gebruik van protocollen w
aarbij alleen-w

erken beperkter w
ordt (uit veiligheidsoverw

egingen). 
Anderzijds w

ordt dit m
aar deels gecom

penseerd door een m
eer planm

atige en projectm
atige 

aanpak, het aanpassen en uitbreiden van de technische voorzieningen, stroom
lijnen van de 

organisatie en verduidelijken van taken en verantw
oordelijkheden. Een klassiek dilem

m
a voor 

ieder bedrijf m
et een zekere am

bitie is het m
om

ent w
aarop besloten w

ordt tot het aantrekken 
van extra m

ensen om
 toekom

stige ontw
ikkelingen m

ogelijk te m
aken, zonder dat daar direct 

financiële dekking tegenover staat. Zeker voor kleinere bedrijven is dit een lastige afw
eging. 

COVRA zal de huidige bezetting m
oeten versterken om

 in staat te zijn de voorgenom
en 

initiatieven te starten, eventueel bijgestaan door tijdelijke versterking.

2.5 Financiën

Het radioactief afval w
ordt na acceptatie door COVRA in eigendom

 genom
en. 

Hierm
ee verschuift de verantw

oordelijkheid voor het afval en het lange term
ijnrisico naar 

COVRA, w
at uniek is in Europa. De leidende uitgangspunten voor COVRA ten aanzien van haar 

financiële beleid zijn:
 

• 
Kostenefficiëntie;

 
• 

De vervuiler betaalt;
 

• 
Transparante, objectieve en niet-discrim

inatoire tarieven;
 

• 
COVRA neem

t radioactief afval in eigendom
 over tegen finale kw

ijting;
 

• 
Opereren als een zelfstandig bedrijf, zonder staatsondersteuning;

 
• 

Een resultaatdoelstelling m
inim

aal in overeenstem
m

ing m
et de verw

achtingen 
 

 
van de aandeelhouder. 



38 Klanten

COVRA heeft circa 300 klanten. Vijf daarvan leveren niet-standaardafval aan. M
et die 

specifieke klanten zijn in het verleden langlopende contracten opgesteld. Hierdoor kan COVRA 
goed inspelen op de verw

achte toekom
stige hoeveelheden van niet-standaard radioactief 

afval en de hierbij behorende opslagcapaciteit en financiële verplichting.

Ontw
ikkelingen en trends

Financieel is 2019 een jaar vol ontw
ikkelingen. Zo heeft COVRA het nieuw

e beleggingsbeleid in 
2019 volledig geïm

plem
enteerd, w

aarm
ee ultim

o 2018 een start w
as gem

aakt. Daarnaast zijn
de voorzieningen uitgebreid geëvalueerd en w

aar nodig geactualiseerd en aangepast (onder 
m

eer de voorziening eindberging en de onderhoudsvoorziening), en is er opnieuw
 een 

ALM
-studie (Asset-Liability-M

anagem
ent-studie) uitgevoerd om

 de m
atch tussen de  

beleggingen en de voorzieningen ook naar de toekom
st te w

aarborgen. Verder is de kostprijzen- 
en tarievenstructuur uitvoerig doorgelicht door de toezichthouder ANVS. In de hierna volgende 
paragraven w

orden deze onderw
erpen behandeld. 

Voorzieningen

COVRA heeft verplichtingen ten aanzien van de lange term
ijn opslag, en eindberging van het 

radioactief afval. Deze periode is in drie fasen onder te verdelen:
 

1.   De actieve fase w
aarin COVRA radioactief afval ontvangt (naar verw

achting duurt deze  
 

 
fase tot 2040/2050).

 
2. 

De passieve fase w
aarin alleen het beheer van het radioactief afval een rol speelt,  

 
 

tot aan de eindberging.
 

3.  De eindberging van het radioactief afval (rond 2130).

Voor deze verplichtingen heeft COVRA voorzieningen gevorm
d op de balans. De om

vang van 
de voorzieningen dient gelijk te zijn aan de verplichtingen die COVRA heeft. COVRA heeft op
haar balans vier soorten voorzieningen:
 

1.   Voorzieningen voor de dekking van exploitatiekosten van de actieve en passieve fase.
 

2. 
Voorziening als verplichting voor de uiteindelijke benodigde uitgaven voor de  

 
 

eindberging van het radioactief afval.
 

3.  Kostenegalisatievoorziening voor onderhoud. De dotatie (jaarlast) aan de onderhouds- 
 

 
voorziening is ieder jaar nagenoeg hetzelfde, onttrekkingen (balansm

utaties) fluctueren
 

 
conform

 een lange term
ijn onderhoudsplan.

 
4.  Voorziening voor uitgestelde personeelsbeloningen. Bij deze voorziening hebben geen  

 
 

noem
ensw

aardige ontw
ikkelingen plaatsgevonden.

Het doel van de eerste tw
ee voorzieningen op de balans is om

 de financiële verplichtingen,  
die COVRA heeft als gevolg van de ontvangst van radioactief afval (en de daarbij horende
toekom

stige kosten), tot uitdrukking te laten kom
en. Door m

iddel van dotaties kan een 

voorziening in om
vang toenem

en. Deze dotaties zijn als lasten in de w
inst- en verliesrekening 

verw
erkt. Naast de dotatie bij toenam

e van inkom
end afval (afvaldotatie) w

ordt de voorziening 
opgehoogd m

et een rentedotatie van 4,3% per jaar. Een deel van het aan klanten gefactureerde 
tarief is bestem

d voor de dotaties aan de voorzieningen voor toekom
stige exploitatiekosten en 

de voorziening eindberging.

In 2019 zijn de param
eters voor de vorm

ing van de voorzieningen (inflatie, rentevoet en  
bandbreedten) uitgebreid geëvalueerd, m

et als belangrijkste onderbouw
ing daarvan een 

ALM
-studie. Hierbij w

orden de langlopende verplichtingen die COVRA heeft (de voorzieningen) 
gem

atcht m
et verschillende beleggingsstrategieën (zie verder de paragraaf Beleggingsbeleid). 

Dit gaf geen aanleiding om
 w

ijzigingen aan te brengen in de gehanteerde uitgangspunten.
Daarnaast zijn alle andere uitgangspunten geactualiseerd in een jaarlijkse actualisatie-slag.
 

• 
De inschatting van de uitgaven aan de eindberging zijn geactualiseerd naar prijspeil  

 
 

2019, verdisconteerd naar 2130 m
et 2,3% is dit € 2,14 m

iljard (prijspeil 2017: € 2,05  
 

 
m

iljard, prijspeil 2018 € 2,09 m
iljard).

 
• 

URENCO heeft aangegeven dat zij langer zullen doorleveren. In de voorzieningen tot  
 

 
ultim

o 2018 w
erd uitgegaan van een levering tot 2030. In 2019 is dit uitgangspunt  

 
 

gew
ijzigd in 2050. In de herberekening van de voorziening eindberging is hierm

ee  
 

 
rekening gehouden..

 
• 

COVRA heeft door voortschrijdend inzicht ook rekening gehouden m
et de m

eest recente  
 

 
ontm

antelingsplannen van de belangrijke afvalleveranciers in de dotaties aan de  
 

 
voorziening eindberging. Hierm

ee w
as in de uitgaven aan de eindberging reeds rekening  

 
 

gehouden echter in de dotaties nog niet.
 

• 
De uitgaven voor de locatiekeuze van de eindberging zijn verder geactualiseerd naar de  

 
 

huidige inzichten. De huidige inzichten geven aan dat de verw
achte uitgaven ca €50  

 
 

m
iljoen zullen zijn in plaatst van de eerder voorziene €100 m

iljoen. De periodiciteit van  
 

 
de uitgaven is eveneens herzien zodat het verw

achte uitgavenpatroon nog beter  
 

 
aansluit op de details van de uitkom

sten van het OPERA-onderzoek uit 2017. De looptijd  
 

 
blijft w

el hetzelfde, van 2100-ca 2180.
De im

pact van bovenstaande actualisaties is in totaal € 7.192.000 (bate). Deze is verw
erkt in 

de vrijval voorziening eindberging 2019 in de w
inst- en verliesrekening en in de balans.

Tarievenstructuur
COVRA w

erkt sinds 2016 m
et een nieuw

 integraal kostprijscalculatiem
odel. Dit m

odel w
ordt 

gebruikt voor alle afvalstrom
en. Het om

vat de totale kosten van het beheer van radioactief 
afval (zoals opslagkosten, verw

erkingskosten, transportkosten, onderhouds- en beheers- 
kosten en dotaties aan voorzieningen). Het verschil tussen het verkooptarief en de kostprijs 
voor een afvalstroom

 is de m
arge. Zie figuur 2.7 voor de visuele toelichting. 

Bij de allocatie van kosten aan de verschillende afvalstrom
en (en diensten) w

ordt onderscheid 
gem

aakt tussen directe kosten (kosten die geheel aan een specifieke afvalstroom
 kunnen 

w
orden toegerekend) en indirecte kosten (kosten die voor rekening kom

en van m
eerdere 
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KOSTPRIJS

DOTATIE
BELEGGEN

VOORZIENING

VOORZIENING
BELEGGINGEN

Beleggingen groeien m
et 

reële rente en inflatie

W
inst- en verliesrekening

Balans

Voorzieningen 
groeien m

et 
4,3% per jaar

tot 2 m
iljard €

in 2130 voor 
realisatie 

eindberging

+

+

=
=

M
ARGE

OM
ZET

VERGELIJKING

AANTALLEN
TARIEF

2130
nu

Om
dat m

eerdere afvalstrom
en dezelfde 

bedrijfsm
iddelen gebruiken, m

oeten de 
kosten van daarvan w

orden verdeeld over 
die afvalstrom

en (indirecte kosten). 
De verdeling w

ordt bepaald aan de hand 
van een w

egingsfactoren (bepaald door 
kenm

erken van een afvalstroom
) en 

verdeelsleutels (die bepalen hoeveel een 
factor m

eew
eegt bij de allocatie van 

een kostensoort). 

=

Figuur 2.7 Verband kostprijs, tarieven, w
inst- en verliesrekening en balans

Tabel 2.4: Ontw
ikkeling genorm

aliseerd rendem
ent

afvalstrom
en). De verdeling van de indirecte kosten over de verschillende afvalstrom

en  
w

ordt bepaald aan de hand van een allocatiem
ethode. De allocatiem

ethode bestaat uit  
w

egingsfactoren (bepaald door kenm
erken van een afvalstroom

 die aan de hand van de 
eigenschappen scores toegekend hebben gekregen) en verdeelsleutels (die bepalen hoeveel 
een factor m

eew
eegt bij de allocatie van een kostensoort). Er zijn w

egingsfactoren voor  
volum

e, gew
icht, aantallen, fysische toestand, chem

ische eigenschappen, straling,  
verw

erkingsroute en im
pact op de bedrijfsvoering. De w

egingsfactoren en verdeelsleutels zijn 
bepaald op basis van expertise en ervaring binnen COVRA.  
 Als er nieuw

e afvalstrom
en bij COVRA aangeboden w

orden, dan w
ordt de verdeling van de 

kosten m
et het hierboven beschreven m

odel bepaald. Afvalstrom
en m

et negatieve m
arges zijn 

in 2019 verhoogd m
et 17,5%. Afvalstrom

en m
et positieve m

arges zijn in 2019 verhoogd m
et 

de standaard-verhoging van 2% (rekeninflatie COVRA). De tarieven voor standaardafval w
orden

jaarlijks gepubliceerd op de w
ebsite van COVRA (w

w
w

.covra.nl). Eventuele aanpassingen voor 
latere jaren w

orden van jaar tot jaar opnieuw
 beoordeeld op noodzakelijkheid en redelijkheid.

De kostprijzen en tarieven zijn afgelopen 3 jaren onderw
erp gew

eest van een uitvoerige 
inspectie door de toezichthouder ANVS. COVRA heeft hierbij volledige inzage gegeven in de 

benodigde docum
entatie. De tarievenstructuur dient te voldoen aan de w

ettelijke criteria: 
transparant, objectief, non-discrim

inatoir. De doorlichting van de tarievenstructuur door de 
toezichthouder geeft geen aanleiding om

 deze aan te passen.

Norm
rendem

ent

COVRA is een zelfstandig opererend bedrijf. De aandeelhouder heeft een rendem
ents-

verw
achting op het eigen verm

ogen voor iedere staatsdeelnem
ing geform

uleerd, genaam
d het

norm
rendem

ent. COVRA hanteert deze norm
 sinds 2015 voor het financieel strategisch plan 

van haar activiteiten en als m
eetinstrum

ent voor de realisatie van haar bedrijfsresultaat (KPI).
Voor COVRA w

ordt een vereist norm
rendem

ent van 5,2% verw
acht. De w

inst- en verlies- 
rekening van COVRA w

ordt sterk gedom
ineerd door de beleggingsresultaten w

at een op m
aat 

gesneden berekening van het norm
rendem

ent noodzakelijk m
aakt. In overleg m

et de 
aandeelhouder w

ordt het norm
rendem

ent berekend over het bedrijfsresultaat (exclusief 
financiële baten en lasten) en een genorm

aliseerd verm
ogen. Dit genorm

aliseerd rendem
ent 

over 2019 is 42,8% en is hoger dan over 2018 (27,4%) door verbetering van het bedrijfs-
resultaat. Hierm

ee w
ordt het door de aandeelhouder vastgestelde norm

rendem
ent op de 

operationele bedrijfsvoering ruim
schoots behaald. In 2020 w

ordt de berekeningssystem
atiek 

en de hoogte van het verw
achte rendem

ent door de aandeelhouder aangepast. Hierover w
ordt 

in het Jaarrapport 2020 gerapporteerd. 

Continuïteit

Het beheer van radioactief afval op lange term
ijn betekent dat voorzieningen m

oeten w
orden 

gevorm
d voor de realisatie van de eindberging en de passieve periode die eraan vooraf gaat. 

De financiële m
iddelen om

 deze langlopende verplichtingen te kunnen betalen m
oeten 

evenredig m
eegroeien m

et de voorzieningen. Door tegenvallende financiële resultaten liepen 
deze m

iddelen op de balans achter op de gevorm
de voorzieningen. Het resultaat uit de w

inst- 
en verliesrekening w

ordt sterk gedom
ineerd door de financiële baten en lasten. De financiële 

baten zijn de baten voortkom
end uit de m

iddelen en de financiële lasten bestaan uit de rente-
dotaties aan de voorzieningen. De tegenvallende financiële baten hebben vanaf 2016 tot 2019 

in € 1.000
2015

2016
2017

2018
2019

Gem
iddeld genorm

aliseerd 
eigen verm

ogen
25.228

25.732
26.247

26.772
27.307

Bedrijfsresultaat
5.160

3.608
5.265

7.345
11.712

Rendem
ent op Gem

iddeld 
genorm

aliseerd eigen ver-
m

ogen
20,5%

14,0%
20,1%

27,4%
42,8%
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Figuur 2.8 Opbouw
 beleggingsportefeuille 2018-2019, bron Kem

penrapportage 23 januari 2020

geleid tot een negatief eigen verm
ogen. Op voorstel van de directie heeft de aandeelhouder 

in 2018 ingestem
d om

 het beleggingsbeleid (zie volgende paragraaf) in lijn te brengen m
et de 

gebruikelijke opzet in andere sectoren m
et een lange term

ijn horizon zoals nazorgfondsen. 
Onder andere door de im

plem
entatie van dit nieuw

e beleggingsbeleid eind 2018 en 2019 is 
deze negatieve trend doorbroken en m

ede hierdoor heeft COVRA per 31 decem
ber 2019 w

eer 
een positief eigen verm

ogen gerealiseerd.

Invoering nieuw
e beleggingsstrategie

COVRA had, zoals hiervoor toegelicht, tot 2019 een neerw
aartse trend op haar renteresultaat 

(verschil tussen financiële baten en lasten). Teneinde de financiële baten te kunnen verbeteren
heeft COVRA afgelopen jaren veel aandacht besteed aan haar beleggingsstrategie. Tot 2018 
w

as het COVRA alleen toegestaan om
 haar gelden in deposito’s of de staat (schatkistbankieren) 

onder te brengen. In het vierde kw
artaal van 2018 is gestart m

et de im
plem

entatie van de 
nieuw

e beleggingsstrategie, in lijn m
et het door het M

inisterie van Financiën geaccordeerde
beleggingsstatuut.

Belangrijke uitgangspunten in de huidige beleggingsstrategie zijn:
 

• 
De w

aarde van de beleggingen fluctueert, m
aar het rendem

ent tendeert op lange  
 

 
term

ijn naar een gem
iddeld doelrendem

ent van 4,3% netto gem
iddeld per jaar.

 
• 

COVRA hanteert een zo passief m
ogelijk beleggingsbeleid m

et eventueel kw
antitatief  

 
 

verm
ogensbeheer 6.

 
• 

De strategische assetallocatie (SAA) is gebaseerd op een asset liability  
 

 
m

anagem
ent-studie (ALM

-studie, zie toelichting hieronder), w
aardoor de assetm

ix  
 

 
voldoende onderbouw

d is.
 

• 
COVRA dekt het risico van verliezen op vreem

de valuta’s indien noodzakelijk gedeeltelijk  
 

 
af m

et valuta-term
ijncontracten.

 
• 

De governance en de adm
inistratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) van het  

 
 

beleggingsbeleid is adequaat en professioneel w
aarbij voldoende deskundigheid is

 
 

ingeschakeld.

Er is gekozen voor een geleidelijke om
zetting van de aanw

ezige liquiditeiten naar de beoogde 
sam

enstelling van de beleggingsportefeuille om
 daarm

ee de m
ogelijk negatieve invloeden van

een ongunstig instapm
om

ent in de verschillende beleggingscategorieën te m
itigeren. 

Deze gefaseerde om
zetting heeft in vijf stappen plaatsgevonden gedurende 2018 en 2019 

w
aarbij ieder kw

artaal op basis van een evenredige verdeling de portefeuille is ingevuld. 
Hierna is een grafische w

eergave van de opbouw
 en de rendem

enten 2019.

6. 1) passief beleggen: probeer zo nauw
keurig m

ogelijk de index te volgen (2) kw
antitatief beleggen: kleine afw

ijkingen  
ten opzichte van de index (w

ordt ook w
el 'enhanced' genoem

d) (3) actief fundam
enteel beleggen: een beperkt aantal 

aantrekkelijke ondernem
ingen selecteren en zo proberen op langere term

ijn de index te verslaan.
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Figuur 2.8 laat zien dat de w
aarde van de totale beleggingsportefeuille per 31 decem

ber 2019 
€ 215,8 m

iljoen is en per 31 decem
ber 2018 € 40,2 m

iljoen. De stortingen die COVRA in 2019
heeft gedaan zijn in totaal €160 m

iljoen. COVRA w
aardeert in haar boekhouding de beleggingen 

tegen m
arktw

aarde. Het totale beleggingsresultaat over 2019 is derhalve € 15,6 m
iljoen 

(€ 215,8 m
iljoen – € 160 m

iljoen – € 40,2 m
iljoen). Dit is de financiële bate w

elke verantw
oord 

is in het resultaat van COVRA over 2019. M
ede door de gunstige instapm

om
enten heeft 

COVRA een ongerealiseerd rendem
ent over 2019 van ruim

 18% w
eten te behalen (gem

iddeld 
berekend per kw

artaal) . Door de w
aardering tegen m

arktw
aarde kunnen de beleggingsrende-

m
enten van jaar tot jaar fluctueren. 

ALM
-studie 2017 en 2019

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille heeft COVRA zoals eerder beschreven in 2017 
een ALM

-studie uit laten voeren. Hierbij w
orden de langlopende verplichtingen die COVRA 

heeft (de voorzieningen) gem
atcht m

et verschillende beleggingsstrategieën w
aarbij de assets 

tegen een zo gunstig m
ogelijke rendem

ent-/risico-verhouding w
orden ingezet. In 2019 heeft 

COVRA w
ederom

 een ALM
-studie laten uitvoeren w

aarbij de gekozen beleggingsstrategie (de 
assets) is gem

atcht m
et de verw

achte langeterm
ijnverplichtingen. Hierbij zijn de verw

achte 
rendem

enten en de verw
achte opbouw

 van de voorzieningen inbegrepen.  
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42 De conclusies van deze studie zijn:
 

• 
Kans op een tekort in 2130 is vergelijkbaar m

et de uitkom
sten uit 2017 (6,5%).

 
• 

Kans op tussentijds faillissem
ent is gedaald naar nihil (0,2%).

 
• 

Op lange term
ijn w

ordt naar verw
achting het doelrendem

ent van 4,3% ruim
 gehaald.

 
• 

Op korte term
ijn (<10 jaar) is dit doelrendem

ent naar verw
achting niet haalbaar.

De belangrijkste conclusie uit deze ALM
-studie is dat COVRA door de gekozen strategie aan de 

langeterm
ijnverplichtingen kan voldoen. COVRA zal iedere 5 jaar een ALM

-studie laten
uitvoeren om

 na te gaan of de gehanteerde uitgangspunten van de beleggingsstrategie nog 
voldoende onderbouw

d zijn.

ESG doelstelling

In de investeringsw
ereld w

ordt veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaam
heid’. 

Deze afkorting staat voor Environm
ental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als

energieverbruik, klim
aat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed 

ondernem
ingsbestuur w

orden m
eegew

ogen bij de selectie en het beheer van beleggingen. 
COVRA streeft ernaar om

 op verantw
oorde w

ijze te beleggen. Daarom
 heeft COVRA  

ESG-uitgangspunten bepaald. Het uitsluitingsbeleid van COVRA voldoet aan de w
ettelijke 

verplichtingen en de aanvullende ESG-criteria die COVRA hanteert. De “Principles for 
Responsible Investm

ent” (PRI) en “Global Com
pact” van de Verenigde Naties zijn hierbij het 

uitgangspunt. Global Com
pact is een initiatief van de Verenigde Naties en bestaat uit 

universele principes die gebaseerd zijn op verschillende, algem
een erkende verdragen, 

zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de M
ens, belangrijke conventies van de 

International Labour Organisation en het VN-verdrag tegen corruptie. Op grond van w
ettelijke 

bepalingen zal COVRA niet beleggen in ondernem
ingen die zich bezighouden m

et de productie 
van clusterm

unitie. Daarnaast w
il COVRA niet beleggen in ondernem

ingen die zich schuldig 
m

aken aan ernstige schendingen op het gebied van m
ensenrechten, arbeidsom

standigheden, 
m

ilieu en ethiek. COVRA zal niet beleggen in ondernem
ingen (of beleggen via verm

ogens-
beheerders en/of beheerders van beleggingsinstellingen) die voldoen aan de bovenstaande 
uitsluitingscriteria. COVRA is m

et haar beleggingsbeleid gecategoriseerd tussen de categorieën 

Figuur 2.9 Categorieën ESG en COVRA indeling

1. W
ettelijk verplicht

2. Basic
3. Avoid harm

4. Do better
5. Do good

Financieel rendem
ent 

versus duurzaam
rendem

ent

Financieel rendem
ent is 

leidend
Financieel rendem

ent is 
leidend

Case by case w
ordt de duur-

zam
e oplossing beoordeeld op 

rendem
ent / risico / kosten

Er is een overtuiging dat 
duurzam

e oplossingen risico 
beperken en m

inim
aal gelijk 

financieel rendem
ent leveren

Duurzaam
 rendem

ent 
is belangrijker en kan m

o-
gelijk (op korte term

ijn) ten 
koste gaan van het financieel 
rendem

ent

M
VB beleggings-

categorieën (scope)
Geen

Voornam
elijk binnen aandelen 

en bedrijfsobligaties

Aandelen, bedrijfs-
obligaties en selectief breder, 
bijv. binnen OG, staatsobli-
gaties en / of EM

D

Am
bitie in alle categorieën, 

dus ook non-listed beleggin-
gen en alternatieve 
beleggingen

In alle categorieën 
volledig doorgevoerd, anders 
kan categorie afvallen

W
etgeving, initiatieven  

(IM
VB, PRI)

Alleen w
at w

ettelijk verplicht 
is

Convenanten w
orden beperkt 

en reactief m
eegenom

en
Convenanten w

orden indien 
m

ogelijk nageleefd

Er w
ordt actief deel-

genom
en aan initiatieven zoals 

PRI (inl. reporting) en IM
VB 

(voor pensioenfondsen

Naast het voorgaande w
orden 

additionele toezeggingen 
gedaan, bijvoorbeeld passend 
bij de sector
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Basic – Avoid Harm
 in de ESG-m

aatstaven.
COVRA is bezig om

 haar positie te verbeteren door stappen te ondernem
en om

 van ‘Basic’ naar 
de categorie ‘Avoid harm

’ te verschuiven. Zij zal per beleggingsfonds beoordelen of zij, m
et

zoveel als m
ogelijk behoud van het rendem

ent in ESG-fondsen kan beleggen.

Om
zet en resultaat

Resultaat

Het netto resultaat over 2019 bedraagt € 16,3 m
iljoen positief ten opzicht van € 2,6 m

iljoen 
negatief over 2018. De resultaatverbetering van € 18,9 m

iljoen w
ordt veroorzaakt door 

enerzijds de stijging van het bedrijfsresultaat ad € 4,4 m
iljoen (2019: € 11,7 m

iljoen en 2018: 
7,3 m

iljoen) en anderzijds door een stijging van de financiële baten en lasten ad € 14,5 m
iljoen. 

De verbetering van het bedrijfsresultaat is gerealiseerd door in verhouding een grotere  
kostendaling dan de daling van de om

zet te bew
erkstelligen.

Om
zet

De gerealiseerde om
zet over 2019 bedraagt € 19,8 m

iljoen. Dit is een daling van € 7,1 m
iljoen 

ten opzichte van de € 26,9 om
zet over 2018. Dit kom

t deels doordat er m
inder betoncontainers 

zijn binnen gekom
en (daling € 2,6 m

iljoen). Daarnaast is er conform
 planning m

inder verarm
d 

uranium
 ontvangen (daling om

zet € 3,3 m
iljoen), en zijn er lagere doorberekende transport-

kosten hierover (€ 1 m
iljoen). De overige verschillen zijn gering (per saldo € 0,2 m

iljoen) en 
betreffen diverse categorieën. Zie hiervoor de jaarrekening.

Kosten

Naast de om
zet zijn ook de bedrijfskosten gedaald ten opzichte van 2018. De daling van  

€ 11,4 m
iljoen is te verklaren door vooral een daling van € 11,6 m

iljoen van m
utaties in de

voorzieningen. Voorts zijn salarissen en sociale lasten m
et ruim

 € 0,4 m
iljoen gestegen ten 

opzichte van 2018 en zijn de afschrijvingskosten m
et € 0,3 gedaald. In de m

utatie in de
voorzieningen kon een daling w

orden gerealiseerd door een vrijval in de voorziening eind-
berging ad € 7,2 m

iljoen. Daarnaast is, zoals hiervoor bij de om
zet is beschreven, m

inder afval
aangeleverd w

aardoor ook de afvaldotaties aan de voorzieningen € 3,7 m
iljoen lager zijn dan in 

2018 (over 2019: € 7,9 m
iljoen en over 2018: € 11,6 m

iljoen).

Financiële baten en lasten

De stijging van de financiële lasten ad € 0,6 m
iljoen w

ordt veroorzaakt door m
eer rentedotaties 

aan de voorzieningen. De rentedotaties aan de voorzieningen voor toekom
stige uitgaven van 

de actieve en passieve fase en voor de eindberging zijn 4,3% over de beginsaldi van de 
voorzieningen 2019. De financiële baten bestaan voornam

elijk uit de opbrengsten van de 

uitstaande gelden en bedragen na aftrek van de kosten voor verm
ogensbeheer € 15,2 m

iljoen 
over 2019 (2018: € 0,1 m

iljoen). Deze stijging kon w
orden gerealiseerd door het nieuw

e 
beleggingsbeleid w

elke ultim
o 2018 is gestart. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf 

Beleggingsbeleid.

Kasstrom
en en financieringsbehoeften

De negatieve cashflow
 over 2019 bedraagt € 150,6 m

iljoen tegenover een negatieve cashflow
 

over 2018 van € 27,3 m
iljoen. Het verschil van € 123,3 m

iljoen w
ordt voornam

elijk veroorzaakt
door de aankoop van m

eer effecten ad € 120 m
iljoen ten opzichte van 2018 (2019:  

€ 160 m
iljoen en 2018: € 40 m

iljoen). Het resterende verschil is € 3,3 m
iljoen negatief.  

Dit w
ordt vooral veroorzaakt door enerzijds positieve verschillen ten opzichte van 2018 

verbetering van het w
erkkapitaal van € 8 m

iljoen en is er € 0,3 m
iljoen m

inder uitgegeven 
aan groot onderhoud, ten laste van de onderhoudsvoorziening. Anderzijds zijn de negatieve 
verschillen ten opzichte van 2018 te verklaren door een om

zetdaling van € 7,1 m
iljoen, een 

stijging van de salarissen en sociale lasten m
et € 0,4 m

iljoen en een stijging van de overige 
bedrijfskosten (exclusief m

utatie voorzieningen) € 0,8 m
iljoen en zijn de kasstrom

en uit  
investeringsactiviteiten € 3,0 m

iljoen negatiever. De kasstrom
en van COVRA zorgen ervoor  

dat er geen behoefte is aan externe financiering.



44 Beleidsthem
a

Beleid (docum
enten)

Overeenkom
sten /

verplichtingen
Doelen en 
verantw

oordelijkheden
M

iddelen
Klachten en 
controle-m

echanism
en

Specifieke acties

Veiligheid en 
beveiliging

Beleidsplan

Kw
aliteitssysteem

 m
et 

specifieke beleids- 
uitw

erkingen

Kew
.

Besluit
stralingsbescherm

ing.

M
inisteriële regeling

stralingsbescherm
ing.

ARBO-w
etgeving.

Kew
-vergunning COVRA.

Streven naar een zo laag
m

ogelijke stralingsdosis en
het voorkom

en van besm
et-

ting m
et radioactiviteit. 

Het voorkom
en van 

persoonlijke ongevallen en 
m

ateriele schade.

Veiligheid is in eerste
instantie een
lijnverantw

oordelijkheid.
De afdeling Controle & Zorg 
ziet toe op het beheren,  
m

onitoren, controleren van 
de veiligheidscultuur, 
evalueert  incidenten, initieert 
en faciliteert ontw

ikkelingen 
die tot een verhoging van de
veiligheidscultuur en
resultaten bijdragen.

IM
S.

Incidenten &
ongevallenregeling.

Controleprogram
m

a’s.

HSE m
eldingssysteem

.

Peer review
s.

Toolbox-bijeenkom
sten.

Veiligheid is expliciet
onderdeel van het
m

anagem
entoverleg.

M
eldingen van 

incidenten en ongevals-
m

elding en w
orden in 

een m
ultidisciplinair 

overleg behandeld.
De daaruit volgende
m

aatregelen w
orden  

plenair m
et de m

ede-
w

erkers besproken.

M
eldingen w

orden
tw

eew
ekelijks 

behandeld m
et aandacht 

voor terugm
elding aan 

m
elder van afhandeling.

Relevante m
eldingen

(INES-schaal) w
orden 

direct aan de ANVS via 
het M

elding Incidenten 
Centrum

 gem
eld.

Verankering van het
w

erkvergunningen-
systeem

 en de 
taakrisico-analyses.

2.6 M
anagem

entbenadering en KPI’s

In hiernavolgende tabel is de m
anagem

entbenadering opgenom
en, w

aarbij w
ordt ingegaan op m

anaging- en sturingsm
echanism

en ter beheersing van de doelen per m
aterieel beleidsthem

a.
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Beleidsthem
a

Beleid (docum
enten)

Overeenkom
sten /

verplichtingen
Doelen en 
verantw

oordelijkheden
M

iddelen
Klachten en 
controle-m

echanism
en

Specifieke acties

Beschikbaarheid
Beleidsplan.

Periodieke nationale
afvalinventarisatie ( 
verw

acht aanbod LM
RA

en HRA). 

Productiejaarplan. 

Langeterm
ijn

onderhoudsplan.

Overeenkom
sten levering

HRA, verarm
d uranium

en m
olybdeenafval.

Voorw
aarden voor

standaardafval.

De afdeling Bedrijfsvoering
draagt zorg voor transport,
verw

erking en opslag van
het afval.

Halen jaarlijks gestelde
productiedoelen, rekening
houdend m

et de gestelde
prioriteiten.

Rapportage in m
anagem

ent 
m

aandrapportages, kw
artaal- 

rapporten en jaarverslagen.

De afdeling Onderhoud en
Systeem

beheer draagt
zorg voor de beschikbaarheid 
van de m

iddelen en system
en.

De afdeling Onderzoek,
Ontw

ikkeling en Com
m

unicatie 
draagt zorg voor de (lange  
term

ijn) kennis en technologie
ontw

ikkeling.

Cam
pagneplanningen, 

operationele planningen, 
etc.

Voldoende technisch
m

iddelen voor transport 
en verw

erking.

Voldoende
opslagcapaciteit.

Onderhoud 
voorzieningen/m

iddel.

M
aintenance

m
anagem

ent systeem
.

Periodiek overleg m
et 

klanten en klachten-
procedure.

Slim
 gebruik van 

beschikbare ruim
te door 

herstapelings-cam
pagne.

Onderzoek naar nieuw
e

verw
erkingsm

ethodieken 
(o.a. plasm

aoven).

Invoering nieuw
e typen

verpakkingen .

Uitbreiding HABOG m
et 

tw
ee m

odules voor 
w

arm
te-producerend 

afval.

Vervanging
procesautom

atisering.

Vervanging radioactief 
afval adm

inistratie 
systeem

.

Kw
aliteit en m

ilieu
Beleidsplan.

Kw
aliteitssysteem

 m
et

specifieke beleids- 
uitw

erkingen.

Kew
 en daarm

ee verbon-
den m

inisteriele regelin-
gen en overige w

et- en 
regelgeving.

Inrichtingsvergunning.

Voldoen aan alle w
et- en

regelgeving en de 
voorschriften uit de vergun-
ningen.

Voldoen aan de interne
kw

aliteitseisen voor bedrijfs- 
voering gericht op de verschil-
lende stadia van het prim

air 
proces: transport, verw

erking,
opslag, eindberging.

De m
ilieuoverlast door COVRA 

activiteiten zoveel m
ogelijk 

voorkom
en of beperken 

volgens het ALARA principe.

Intern toezicht op naleving
w

et- en regelgeving en
voorschriften

M
onitoring door (externe) 

kw
artaal en 

jaarrapportages.

Beton-certificering
conditioneringsproces.

Interne audits.

Deelnam
e peer review

s.

Inspecties ANVS.
Om

zetten KAM
-systeem

 
in een IM

S.

Introductie van een
Requirem

ents 
M

anagem
ent Systeem

.



46 Beleidsthem
a

Beleid (docum
enten)

Overeenkom
sten /

verplichtingen
Doelen en 
verantw

oordelijkheden
M

iddelen
Klachten en 
controle-m

echanism
en

Specifieke acties

Gezondheid
en personeel

Beleidsplan.

Program
m

a Richting 
2020.

Personeels-
kw

alificatieplan.

Strategisch
FTE-ontw

ikkelingsplan.

ARBO-w
etgeving.

Cao.

Streven naar een goed
w

erkklim
aat, m

et goede
arbeidsom

standigheden en
-voorw

aarden in een open
cultuur. 

Aandacht voor het
op peil houden van kennis
en com

petenties.

Professionaliseren van de
organisatie door duidelijke
verw

achtingen voor functies 
en rollen en een éénduidige
m

anagem
entstructuur te

vorm
en.

Proactief investeren in
com

petenties en talent.

Jaarlijks gesprek m
et

m
edew

erkers over
w

enselijke en 
noodzakelijke
ontw

ikkeling.

M
onitoren 

FTE-ontw
ikkeling.

Verplichte en vrijw
illige 

fysieke keuringen.

M
onitoren verzuim

.

Periodiek overleg m
et 

bedrijfsarts (sociaal 
m

edisch overleg).

Vertrouw
enspersoon.

Ontw
ikkelen en afsluiten

van een nieuw
e CAO.

Herziening van het
pensioen contract.

Uitvoeren van een
Ergonom

ie onderzoek. .

Uitvoeren van een
organisatiecultuur-
onderzoek.

Financiën
Beleidsplan.

Beleggingsstatuut.

Zorgdragen voor de
benodigde financiële
m

iddelen voor de 
uitgaven van de eindber-
ging.

Tot aan de eindberging
gem

iddeld 4,3% rendem
ent

op de beleggingen behalen.

M
aandelijks m

onitoren
financiële baten ten
opzichte van onder m

eer
de benchm

ark, ALM
stud-

ie.

Accountants, 
resultaten ALM

-studie
M

onitoring
beleggingsrendem

enten,
m

inim
aal vier keer per 

jaar beleggings-
vergaderingen m

et 
beleggingscom

m
issie

en fiduciair m
anager.

Tabel 2.7 M
anagem

entbenadering per m
aterieel onderw

erp
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In de hiernavolgende tabel zijn de KPI’s per them
a geform

uleerd en toegelicht w
elke KPI’s zijn gerealiseerd en w

elke niet en de oorzaak hiervan.

Beleidsthem
a

KPI
Doelstelling

Realisatie 2019
Toelichting

Veiligheid
Aantal toolboxen (presentatie over
veiligheidsgerelateerde onderw

erpen)
per jaar.

5 toolboxen per jaar.
Er hebben 5 toolboxen
plaatsgevonden.

Er is een aparte toolbox over
ventilatie in AVG aan het technisch
operationeel overleg gepresenteerd.

Dosis per m
edew

erker in m
Sv per

jaar.
Dosis per m

edew
erker < 6 m

Sv per
jaar.

De m
axim

aal opgelopen
individuele dosis in 2019 bedroeg 
2,6 m

Sv.  De gem
iddelde dosis van 

de m
edew

erkers bedroeg 0,6 m
Sv 

in 2019.

De stralingsdosis die bij de
w

erkzaam
heden is opgelopen door

COVRA-m
edew

erkers en derden is
ruim

 onder de interne grensw
aarden

gebleven.

Het w
ettelijk toegestane niveau is

voor radiologisch w
erkers bedraagt

20 m
Sv per jaar.

Beschikbaarheid
Resterende opslagcapaciteit LM

RA in
aantal jaren

Resterende opslagcapaciteit LM
RA

> 5 jaar.

LM
RA w

ordt opgeslagen in het
LOG, COG en VOG-2.

LOG: 39% beschikbaar.
Opslagcapaciteit voor m

eer dan 
vijf jaar beschikbaar.

COG: 41% beschikbaar. Aangezien
de aanvoer van dit type afval stil 
ligt, is er voldoende capaciteit.

VOG- 2: 88% beschikbaar.
Opslagcapaciteit voor m

eer dan 
15 jaar.

In LOG loopt een herstapelings-
cam

pagne ten einde. Hierdoor w
erd 

enkele jaren extra opslagcapaciteit 
gerealiseerd, w

aardoor de bouw
 van 

LOG-2 w
eer enkele jaren kan w

orden 
uitgesteld.

Er loopt een haalbaarheidsonderzoek 
voor een nieuw

e opslagvoorziening 
voor m

iddelradioactief afval.

% persbaar afval dat binnen drie
m

aanden tijd is verw
erkt (tijd tussen

ontvangst van het afval en de
verw

erking van het afval)

> 90% van het persbaar afval m
oet

binnen drie m
aanden zijn verw

erkt.
Het percentage persbaar afval dat
binnen drie m

aanden verw
erkt is 

in 2019 is 98 % (2018: 79%).

N.v.t.



48 Beleidsthem
a

KPI
Doelstelling

Realisatie 2019
Toelichting

Kw
aliteit en m

ilieu
Tijd tussen revisies procedures

< 5 jaar
Om

dat de structuur van het IM
S

w
ezenlijk gaat afw

ijken van het
bestaande KAM

-systeem
 is 

besloten alleen de essentiële 
procedures aan te passen. M

et de 
introductie van IM

S w
il COVRA een 

inhaalslag m
aken in de reductie 

van de tijd tussen revisies.

N.v.t.

Aantal Operationele Storings
Overleggen (OSO’s)

20 per jaar Er hebben 18 OSO’s.
Er hebben 18 OSO’s
plaatsgevonden en 1 IOSO..

In 2019 is het internationaal
storingsoverleg, w

aar de Europese
afvalorganisaties ervaringen
uitw

isselen, door ENRESA (Spanje)
georganiseerd.

Gezondheid en 
personeel

Percentage opleidingskosten van de
totale personeelskosten

2,5% 
2,9%

Percentage kort- en m
iddelverzuim

dagen
ten opzichte van w

erkbare dagen
< 2,5%

1,5% (2017: 2,0%, 2018: 2.0%)
N.v.t.

Financiën
Genorm

aliseerd rendem
ent

5,2%
42,8% (2018: 27,4%)

Boven de doelstelling. De definitie
w

ordt in 2020 aangepast.

Tijd tussen ontvangst persbaar afval
en factureren

< 12 m
aanden

Gem
iddelde tijd tussen ontvangst

persbaar afval en factureren over
2019 is 86 dagen (2018: 94 
dagen).

Doelstelling gehaald, er is nog een
gering te facturen bedrag van 6%
per ultim

o 2019 over 2018 en 2017.
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Beleidsthem
a

KPI
Doelstelling

Realisatie 2019
Toelichting

Transparantie en 
com

m
unicatie

Voorlichting in aantal bezoekers per
jaar.

2.500 bezoekers ontvangen per
jaar.

Er zijn 2.551 bezoekers ontvangen
verdeeld over 136 groepen.

Er zijn m
aatregelen genom

en om
 de

rondleidingen en de planning van
rondleiders te stroom

lijnen. In het
nieuw

e externe com
m

unicatiebeleid
gaat extra aandacht uit naar de
prom

otie van een bedrijfsbezoek.

Inform
eren van m

edew
erkers over

bedrijfsactiviteiten in aantal m
em

o’s
per m

aand

1 m
em

o per m
aand

Er zijn 49 nieuw
sbrieven uitge-

geven
in 2019.

In 2019 is gestart m
et een

w
ekelijkse interne nieuw

sbrief, de
‘Nieuw

sflits’, m
et het belangrijkste

COVRA-nieuw
s over w

erkzaam
-

heden, projecten en w
at er speelt bij 

collega’s.

Tabel 2.8 KPI-tabel

In bijlage 4 is een sam
enhangtabel opgenom

en en in bijlage 5 de resultaten en verw
achtingen 

per m
aterieel them

a.

2.7 Transparantie en com
m

unicatie

Transparantie en openheid staan centraal in de w
erkw

ijze van COVRA. Het vorige jaarrapport 
2018, is in 2019 beoordeeld door m

iddel van de Transparantie Benchm
ark van het M

inisterie 
van Econom

ische Zaken en Klim
aat. Het m

inisterie laat de benchm
ark elke tw

ee jaar uitvoeren, 
om

dat de overheid en andere stakeholders het belangrijk vinden dat Nederlandse bedrijven
transparant zijn over hun activiteiten en beleid op m

aatschappelijk vlak. Aan de benchm
ark 

doen bijna alle staatsdeelnem
ingen en grote Nederlandse bedrijven en universiteiten m

ee. 
In totaal zijn er 480 deelnem

ers. Het Jaarrapport 2018 van COVRA eindigde op de 15e plaats in 
het totaalklassem

ent en w
erd 2de binnen de sector dienstverlening. Daar is COVRA natuurlijk 

trots op, w
ant COVRA is transparant over haar w

erkzaam
heden en geeft geïnteresseerden

feitelijke en zo objectief m
ogelijke inform

atie over radioactiviteit en radioactief afval. 
Eén van de m

iddelen die COVRA daarvoor inzet is een w
ebsite. In 2019 is w

w
w

.covra.nl zow
el 

technisch als qua lay-out helem
aal vernieuw

d. De w
ebsite is één van de eerste m

iddelen die de 
nieuw

e huisstijl voor de buitenw
ereld zichtbaar m

aakt. 

COVRA w
erkt sam

en m
et andere nucleaire organisaties binnen de Vereniging Nucleair 

Nederland om
 inform

atie over nucleaire technologie en de nucleaire sector te verstrekken. 

COVRA legt op grond van de Kew
 verantw

oording af aan nationale en internationale toezicht-
houders. Daarnaast w

il COVRA, onder andere via dit jaarrapport, ook verantw
oording afleggen 

aan de sam
enleving. COVRA w

il zichtbaar zijn in de sam
enleving en een positieve dialoog over 

radioactief afval stim
uleren. Dat vraagt om

 een actief com
m

unicatiebeleid.

COVRA besteedt veel aandacht aan de com
m

unicatie m
et haar stakeholders. Een verrassend 

uitgangspunt om
 m

et elkaar in gesprek te kom
en, is kunst. Ook in 2019 is er ieder kw

artaal 
een nieuw

e kunstexpositie gew
eest in de ontvangsthal van het kantoorgebouw

. 
Daarnaast ondersteunt COVRA een aantal culturele instellingen, w

aaronder de Zeeuw
se 

m
usea. Dit gebeurt door sponsoring en door het beschikbaar stellen van depotruim

tes en 
noodopslag. COVRA heeft afgelopen jaar ook een aantal lokale activiteiten in de gem

eente 
Borsele ondersteund, zoals de padvinderij, het Sinterklaasfeest en de Brandw

eer Borssele. 
Op het gebied van onderw

ijs biedt COVRA stageplaatsen aan en neem
t zij deel aan het 

techniek-am
bassadeursprogram

m
a. Groepen in de sam

enleving, vooral schooljeugd, w
orden 

uitgenodigd voor een bezoek aan COVRA. Er w
ordt gezorgd voor transport via sponsoring van 

de Techniekbus
7. Ook draagt COVRA actief bij aan lesprogram

m
a’s, congressen en sym

posia 
op het gebied van straling en nucleaire techniek. Sam

en m
et het W

itte Kruis heeft COVRA 
afgelopen jaar een instructieavond voor am

bulancepersoneel georganiseerd over straling en 
stralingsbescherm

ing.

7. w
w

w
.bedrijfplusschool.eu/techniekbus
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In m
aart 2019 m

aakte COVRA deel uit van de ‘Stralende w
eek’ 8. Leerlingen kregen de unieke 

m
ogelijkheid om

 een nucleaire faciliteit te bezoeken en in het Ioniserende Stralen Practicum
 

aan de slag te gaan m
et ioniserende straling. Ook konden docenten en technisch onderw

ijs- 
assistenten, door het lerarenregister gevalideerde, bijscholing volgen. COVRA m

ocht 137 
scholieren en 11 docenten en onderw

ijsassistenten verw
elkom

en. Vanw
ege het grote succes 

hebben in m
ei nogm

aals 93 leerlingen het practicum
 gevolgd.

Zeeuw
se ankers, een sam

enw
erkingsverband van Zeeuw

se organisaties op het gebied van 
erfgoed, en COVRA hebben op 13 april 2019 het sym

posium
 ‘bew

aren of w
eggooien?’

georganiseerd. Het ging om
 de vraag w

at m
useum

collecties, archieven en archeologie gem
een 

hebben m
et radioactief afval. M

eer dan je zou denken m
isschien, al w

as het m
aar om

dat 
ze ons dw

ingen na te denken over de belangrijke vraag: bew
aren of w

eggooien? Zo’n zestig 
belangstellenden w

aren op deze zonnige voorjaarsdag naar het COVRA gekom
en. Professor 

Cornelius Holtorf, vooraanstaand internationaal specialist op het gebied van erfgoed van de 
toekom

st, hield de centrale lezing. In zijn prikkelende betoog, m
et als titel ‘Cultural heritage, 

nuclear w
aste and the future: w

hat’s in it for us?’, nam
 hij de toehoorders m

ee in een andere 
m

anier van denken over erfgoed en radioactief afval. W
ant giftig afval zou in de toekom

st een 
w

aardevolle hulpbron kunnen blijken. En cultureel erfgoed kan voor een sam
enleving een  

bedreiging zijn. W
at kunnen de tw

ee van elkaar leren als w
e nadenken over de toekom

st? 
Zijn betoog en de bijdragen van de andere sprekers van het sym

posium
 zijn gebundeld in het 

boekje ‘W
eggooien of bew

aren?’.

Op donderdag 23 m
ei 2019 vond de 6e editie van de Dag van de Gevaarlijke Stoffen

9 van 
Evofenedex plaats bij COVRA. Dit jaar w

as het them
a: gevaarlijke stoffen gestroom

lijnd door 
de keten. De dag com

bineerde een rondleiding door opslaggebouw
en van COVRA m

et 
presentaties over de laatste stand van zaken qua w

etgeving, ontw
ikkelingen en innovaties 

in het vakgebied. In totaal heeft COVRA in 2019 2.551 m
ensen, verdeeld over 136 groepen, 

ontvangen voor een bedrijfsrondleiding.

Ook intern com
m

uniceert COVRA open en transparant om
 de m

edew
erkers van alle relevante 

bedrijfsactiviteiten op de hoogte te houden. Naar aanleiding van een onderzoek naar de 
w

ensen op het gebied van interne com
m

unicatie, is in 2019 een w
ekelijkse nieuw

sbrief 
geïntroduceerd w

aarin de activiteiten, projecten en ontw
ikkelingen van de afgelopen w

eek 
w

orden toegelicht. Andere m
iddelen voor interne com

m
unicatie zijn personeelsbijeenkom

sten, 
toolboxen en verschillende afdelings- en w

erkoverleggen. 

8. stralenpracticum
.nl/voor-docenten/stralende-w

eek/ 
9. w

w
w

.dagvandegevaarlijkestoffen.nl
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2.8 Internationale ontw
ikkelingen en sam

enw
erking

COVRA hecht grote w
aarde aan internationale sam

enw
erking m

et buitenlandse collega’s en 
volgt de internationale ontw

ikkelingen in de nucleaire w
ereld op de voet.

Trends en ontw
ikkelingen

Er w
aren afgelopen jaar drie them

a’s die in internationale grem
ia opvielen. Ten eerste w

as 
er een versterkte nadruk op ontm

anteling van internationale nucleaire installaties en de 
financiering die hierm

ee gem
oeid is. Ten tw

eede w
ordt de dynam

iek van de nucleaire industrie 
gedreven door lage m

arges op elektriciteit, een nog steeds lage prem
ie op CO2-verm

ijding en 
oplopende projectkosten voor nieuw

bouw
. Ten derde zien w

e dat de nucleaire industrie die nog 
steeds groeit, m

aar m
et nam

e buiten W
est-Europa en Noord-Am

erika.

Verder is er volop aandacht voor de ontw
ikkeling van alternatieve splijtstoffen, zoals thorium

, 
en de ontw

ikkeling van kleine intrinsiek veilige reactorconcepten. Ook de m
edische isotopen- 

productie en nieuw
e toepassingen hierbinnen staan volop in de aandacht. De ontw

ikkeling van 
PALLAS kan zeker niet los gezien w

orden van de internationale context.

Op het gebied van radioactief afvalverw
erking springen m

et nam
e de ontw

ikkelingen op het 
gebied van eindberging in het oog, m

et projecten in Finland en Zw
eden in de ontw

erp- en
constructiefase en een project Frankrijk dat in vergaand ontw

ikkelingsstadium
 is.

Sam
enw

erking

De expertise van COVRA is nodig voor het ontvangen, verw
erken en beheren van het afval, 

m
aar COVRA stelt deze ook graag extern beschikbaar. COVRA neem

t gericht deel aan
internationale w

erkgroepen en platform
s en deelt inform

atie projectm
atig m

et zuster-
organisaties en onderzoeksinstituten (IAEA, Europese Com

m
issie, OECD-NEA). Binnen het 

IOSO w
ordt internationaal inform

atie op veiligheidsgebied uitgew
isseld. In Europees verband 

(Club of Agencies) w
ordt zeer nauw

 sam
engew

erkt m
et zusterorganisaties uit andere EU-

landen, Noorw
egen en Zw

itserland. COVRA assisteert haar Spaanse collega (ENRESA) bij de 
ontw

ikkeling van een opslaggebouw
 voor hoogradioactief afval, vergelijkbaar m

et het HABOG. 
Dansk Dekom

m
issionering (Denem

arken) bezocht COVRA afgelopen jaar voor advies over 
het nieuw

 te bouw
en opslaggebouw

. Ook neem
t COVRA deel aan de review

 van de Belgische 
afvalinventarisatie en financiële zekerstelling. Verder is COVRA nauw

 betrokken bij discussies 
en activiteiten rondom

 het m
ogelijkerw

ijs organiseren van een regionale eindberging in Europa 
en neem

t COVRA deel aan het Europese technologieplatform
 voor het onderzoek naar 

eindberging, het Europese onderzoeksprogram
m

a EURAD (European Joint Program
m

e on 
Radioactive W

aste M
anagem

ent). Voor een m
eer volledig overzicht van deelnam

e in 
lidm

aatschappen en deelnam
e aan internationale fora zie bijlage 3.

ANDRA

ENRESA

SKB

POSIVA

PURAM

SURAO

ARAO

RW
M

NIRAS
BGE

NAGRASOGIN
ANDRAD

ALARA

RATA
RAPA

DD

Figuur 2.10: Overzicht van deelnem
ende organisaties aan de Club of Agencies
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3. Risicobeheersing

3.1 Risicokader

Elke organisatie w
ordt geconfronteerd m

et in- en externe ontw
ikkelingen, die het behalen van 

haar doelstellingen negatief kunnen beïnvloeden. Deze onzekerheid w
ordt risico genoem

d.  
Het risico w

ordt bepaald door de kans op het plaatsvinden van een gebeurtenis of ontw
ikkeling 

in com
binatie m

et het effect op de organisatie. Om
dat risico’s niet voor de volle 100 procent 

zijn uit te sluiten, is het belangrijk vast te stellen w
elke risico’s nog acceptabel zijn en in 

w
elke m

ate (risico-acceptatie). In onderstaand figuur is het risicobeheersingsproces visueel 
toegelicht. 

RISICOBEHANDELING

verm
ijden

voorkom
en 

reduceren  
verleggen

passief: in ontw
erp 

installaties en gebouw
en

actief: in processen en 
organisatie

RISICOBELEID

risicocapaciteit

risicoacceptatie

RISICOBEOORDELING

RISICOCONTROLE

identificeren
analyseren
kw

antificeren

strategisch 
operationeel
financieel
financiële verslaggeving
w

et- en regelgeving

m
onitoren

evalueren

sturen

Figuur 3.1 Risicobeheersingsproces



54 COVRA m
aakt, in aansluiting op de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving, onderscheid tussen 

strategische, operationele, financiële, financiële verslaggevings- en com
pliance risico’s. 

Strategische risico’s zijn van invloed op lange term
ijndoelstellingen. Operationele risico’s 

relateren aan de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen en veiligheid. Financiële 
risico’s hangen sam

en m
et de realisatie van kosten en opbrengsten en w

aarde-fluctuaties 
van activa en passiva en de financiële verslaggevingsrisico’s m

et de betrouw
baarheid van de 

financiële rapportage. Com
pliancerisico’s, of w

et- en regelgevingsrisico’s, hangen sam
en m

et 
de naleving van bestaande w

et- en regelgeving.

Risicoacceptatie

Het kader voor risicobeheersing vorm
t de risicoacceptatie: de benadering bij het beoordelen 

en het nem
en of verm

ijden van risico’s. Gezien de aard van de w
erkzaam

heden en de extreem
 

lange tijdshorizon w
aarin COVRA opereert, is acceptatie van risico’s in het algem

een laag tot 
zeer laag. De bereidheid om

 risico’s aan te gaan verschilt per risicocategorie.

3.2 SW
OT-analyse

Een SW
OT-analyse geeft de sterkten, zw

akten, kansen en bedreigingen van een organisatie 
schem

atisch w
eer. De SW

OT-analyse van COVRA is hieronder w
eergegeven. De SW

OT-analyse 
vorm

t één van de elem
enten voor het opstellen van het beleid en de strategie die COVRA voert. 

De SW
OT-them

a’s zijn toegelicht in hoofdstuk 2.

3.3 Risicobeheersing

COVRA beheerst risico’s via organisatorische processen (actieve beheersing) of door risico’s 
m

ee te w
egen in de technische keuzes voor gebouw

en en installaties (passieve beheersing). 
Deze risico’s en beheersm

aatregelen zijn beschreven in het veiligheidsrapport (VR) en de 
m

ilieueffectrapportage (M
ER). Het VR en de M

ER zijn onderliggende docum
enten bij de 

vergunning op basis van de Kew
. Diverse externe instanties zien toe op de daadw

erkelijke 
beheersing van de m

aatregelen.

Actieve beheersing van de overige risico’s vindt plaats door risicom
anagem

ent te integreren 
in de processen van de organisatie en door het verzekeren van de kw

aliteit van de organisatie 
en kritische m

anagem
ent system

en. Dat betekent onder andere: het hebben van de juiste 
bedrijfsinstallaties, m

edew
erkers, adm

inistratieve systeem
, interne beheersing (AO/IB), 

deskundigheid, financiële m
iddelen en geoefend zijn en blijven voor noodsituaties.

Strategische risico’s

Het strategische risico is discontinuïteit van de organisatie w
aardoor zij haar m

issie niet kan 
realiseren. Uitgangspunt hiervoor is de zeer lange-term

ijnhorizon van COVRA, die m
eer dan 

honderd jaar is. W
ij onderkennen daarbij drie m

ogelijke scenario’s: 
 

1.  de infrastructuur is niet beschikbaar; 
 

2.  de benodigde kennis en kunde vallen w
eg; 

 
3.   het sociale draagvlak voor COVRA als organisatie verdam

pt.

De m
iddelen die zorgen voor de continuïteit van het operationele proces betreffen de beschik- 

baarheid van bedrijfsm
iddelen, de beschikbaarheid van kennis en kunde en de sociale context 

w
aarin COVRA opereert. Door de veroudering van bedrijfsm

iddelen is er een verhoogde kans 
op storingen, w

aardoor vaker onderhoud gepleegd m
oet w

orden en de beschikbaarheid 
van reserveonderdelen lager w

ordt. Om
 dit te beheersen heeft COVRA een lange-term

ijn-
onderhoudsplan (w

elke in 2020 vernieuw
d is).

COVRA is een com
pacte organisatie. Binnen afzienbare term

ijn zullen m
eerdere m

edew
erkers 

pensioengerechtigd zijn. Om
 hierop te anticiperen en kennis en kunde in huis te houden is een 

personeelsontw
ikkelings- en kw

alificatieplan opgesteld.

De m
aatschappelijke en politieke dynam

iek vorm
t een verder risico op het niet behalen 

van strategische doelstellingen. De nucleaire sector w
ordt nauw

lettend gereguleerd, dus 
aangepaste w

et- en regelgeving is direct van invloed op de strategie van COVRA.  
COVRA com

m
uniceert dan ook frequent en openlijk m

et m
aatschappelijke stakeholders, 

w
aaronder ook toezichthouders en vergunningsverleners.

Figuur 3.2 SW
OT -analyse

Com
m

unicatie en kennism
anagem

ent 
Internationale reputatie  

Veiligheidsrecord
Opslagcapaciteit

AO/IC
Sterkten

Oudere installaties w
elke leiden tot m

eer 
onderhoud en tot risico dat de bedrijfsm

iddelen 
niet beschikbaar zijn. 
Beschikbaarheid van nieuw

 gekw
alificeerd 

personeeI
Zw

akten

Kansen
Internationaliseren

Nucleaire dienstverlening
Nieuw

e afvalroutes en verw
erkingsm

ogelijkheden
Stijging financiële baten door nieuw

e 
beleggingsstrategie

Bedreigingen
Beveiligingsrisico’s 
Veranderende w

et- en regelgeving 
W

egvallen van draagvlak door externe 
ontw

ikkelingen
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10. Toestand van splijtbaar m
ateriaal w

aarin een zichzelf onderhoudende nucleaire kettingreactie plaatsvindt

Categorie
Risico

Risicoacceptatie
Toelichting

Strategisch
Risico dat de langeterm

ijnm
issie van COVRA 

niet behaald kan w
orden door onvoldoende 

beschikbare bedrijfsm
iddelen.

Gem
atigd

COVRA is bereid gem
atigde risico’s te nem

en in het ontw
ikkelen van nieuw

e oplossingen voor 
haar klanten en lange-term

ijnalternatieven voor het haar toevertrouw
de afval. De lange term

ijn 
biedt de m

ogelijkheid om
 te corrigeren en alternatieven te ontw

ikkelen.

Operationeel
Risico op niet kunnen accepteren van afval.

Risico op onveilige situaties.

Gem
atigd

Zeer laag

COVRA heeft doordat zij de enige organisatie in Nederland die vergund is radioactief afval te be-
heren, een de-facto acceptatieplicht (echter niet tegen iedere prijs; ‘de vervuiler betaalt’). COVRA 
hanteert als principe dat toegepaste technieken sim

pel, bew
ezen, betrouw

baar 
en robuust m

oeten zijn.

COVRA w
erkt m

et radioactief m
ateriaal in een industriële om

geving. De gevolgen van incidenten 
kunnen ernstig zijn voor w

erknem
ers en om

geving.

Financieel
Risico op negatieve rendem

enten beleggingen 
en renteresultaten, investeringsverliezen bij 
projecten, om

zetverlies door w
egvallende 

klanten en kosteninefficiëntie.

Laag
COVRA heeft in haar contracten m

et klanten financiële risico’s 
afgedekt w

aardoor projectrisico’s en risico’s ten aanzien van om
zetverlies beheerst zijn. Gereal-

iseerde kosten en rendem
enten op beleggingen w

orden periodiek bew
aakt. Om

zetverlies w
ordt 

zoveel m
ogelijk gereduceerd door lange-term

ijn contracten.

Financiële verslaggeving
Risico op onjuiste of onvolledige 
verantw

oording van balans- of w
inst- en 

verliesrekeningposten.

Laag
COVRA heeft een zeer hoog niveau van interne beheersing w

aardoor financiële verslaggevingsri-
sico’s voldoende afgedekt w

orden.

W
et- en regelgeving

Risico dat niet w
ordt voldaan aan vigerende 

w
et- en regelgeving.

Laag
COVRA streeft ernaar om

 te allen tijde te voldoen aan w
et- en 

regelgeving. De publieke beleving van nucleaire activiteiten geeft al gauw
 aanleiding tot (m

inder 
rationale) discussie en risico percepties.

Tabel 3.1 Risicoacceptatie

Operationele risico’s

Operationele risico’s zijn m
eer gericht op de korte en m

iddellange term
ijn (5 tot 20 jaar). 

Een periode w
aarin investeringen in bedrijfsm

iddelen te realiseren zijn. W
ij m

aken daarbij 
onderscheid tussen risico’s op het niet kunnen accepteren van radioactief afval, bijvoorbeeld 
door het niet beschikbaar zijn van bedrijfsm

iddelen, en risico’s op onveilige situaties.  
Veiligheid is het belangrijkste aandachtsveld voor operationele risico’s. Hierin w

ordt 
onderscheid gem

aakt tussen (radiologische) ongevallen, kriticiteit 10 en (cyber)security risico’s.

Aan de hand van gestructureerde risicom
anagem

entm
ethodieken over de gehele levenscyclus 

van de faciliteiten w
orden risico’s over het ontw

erp en de aanpassingen aan de installaties 
gereduceerd. Het risico op ongevallen tijdens uitvoering is gecontroleerd door een 
w

erkvergunningensysteem
 en regelm

atige veiligheidsanalyses.

Financiële risico’s

De belangrijkste financiële risico’s zijn negatieve renteresultaten (dus lage beleggings-
resultaten), investeringsverliezen bij projecten, om

zetverlies door w
egvallende klanten en 

kosteninefficiëntie. De interne beheersingsstructuur is bij COVRA van een zeer hoog niveau, 
w

aardoor eventuele financiële risico’s (en financiële verslaggevingsrisico’s) in voldoende m
ate 



56 beperkt w
orden. Zo w

orden m
ogelijke veranderingen van renteresultaten (verschil tussen 

financiële baten en financiële lasten) continu gem
onitord. Ten aanzien van investeringen 

zorgt COVRA voor adequate projectbew
aking. COVRA verlegt w

aar nodig risico’s bij klanten 
of verdisconteert projectrisico’s op transparante w

ijze in contractprijzen. Ten aanzien van 
kostenefficiëntie m

aakt COVRA gebruik van budgetbeheersing per afdeling. Contracten m
et 

de belangrijkste klanten w
orden w

aar m
ogelijk afgesloten voor een lange term

ijn, w
aarm

ee 
toekom

stige om
zetten gew

aarborgd blijven. M
ede hierdoor heeft de m

aatschappelijke 
discussie rond de HFR in Petten en het openhouden van de KCB geen korte term

ijnim
pact  

op het financiële risicoprofiel.

Financiële verslaggevingsrisico’s

De belangrijkste financiële verslaggevingsrisico’s zijn ontoereikende voorzieningen voor 
toekom

stige exploitatiekosten, eindberging en dubieuze debiteuren, onjuiste kosten-
verantw

oording en onjuiste of onvolledige verantw
oording van balansposten. Om

 deze risico’s 
te verm

inderen heeft COVRA een stelsel van interne beheersm
aatregelen. Voorbeelden hiervan 

zijn adequate controle-technische functiescheidingen, budgetcontroles, kw
artaalrapportages 

en resultaatanalyses aan de RvC. Ook zorgt het voor een sluitende geld-goederenbew
eging, 

w
aarbij de om

zet periodiek w
ordt aangesloten m

et het afvalbeheersysteem
 (in 2020 

w
ordt het nieuw

e afvalbeheersysteem
 geïm

plem
enteerd), per kw

artaal aansluiting tussen 
sub-adm

inistraties en de financiële adm
inistratie (salarisadm

inistratie, debiteuren- en 
crediteurenadm

inistratie), adequate debiteurenbew
aking, per kw

artaal nauw
keurige analyse 

van tussenrekeningen en een adequate autorisatiem
atrix die aansluit op de gew

enste 
bevoegdheden volgens de statuten. Door het sterke stelsel van beheersm

aatregelen is de 
interne beheersing (AO/IBIB) bij COVRA van hoog niveau te noem

en. Dit w
ordt bevestigd door 

de geringe (niet noem
ensw

aardige) aanbevelingen in de m
anagem

ent letter van de accountant 
ten aanzien van de AO/IB.

Voor de voorzieningen van COVRA betreffende groot onderhoud, toekom
stige uitgaven van 

opslagbeheer en eindberging, bestaat een systeem
 van periodieke uitgebreide evaluatie 

(iedere vijf jaar) en een jaarlijkse evaluatie van de gehanteerde variabelen bij de berekening 
van de voorzieningen. In 2015 zijn deze voorzieningen conform

 het evaluatieplan uitgebreid 
geëvalueerd en vervolgens jaarlijks beoordeeld. In 2016 en 2018 zijn er geen aanpassingen 
gew

eest in de variabelen. In 2017 is een aantal geringe aanpassingen doorgevoerd naar 
aanleiding van deze evaluatie en in 2019 zijn de voorzieningen voor w

at betreft de reële rente 
en de inflatie uitgebreid geëvalueerd, zie hiervoor hoofdstuk 2.5 Financiën.

W
et- en regelgeving

COVRA houdt zich aan de vigerende w
et en regelgeving, daar is geen discussie over.  

Er bestaat natuurlijk een risico dat er op enig m
om

ent toch een afw
ijking ontstaat door: 

 
1. veranderende w

etgeving; 
 

2.  discontinuïteit in w
et en regelgeving; 

 
3.  het w

eigeren van een vergunning.

COVRA heeft een kw
aliteitsm

anagem
entsysteem

, dat geaccordeerd is door de externe 
toezichthouder (ANVS) en dat aansluit bij internationale norm

en en richtlijnen opgesteld  
door de IAEA. Dit m

anagem
entsysteem

 beschrijft onder andere de w
ijze van om

gang m
et  

de verschillende eisen vanuit w
et- en regelgeving.

Synthese van risico’s en m
itigatie

Hiernavolgende tabel geeft de verschillende risico’s per categorie w
eer, m

et daarin de 
oorzaken en de door COVRA genom

en m
aatregelen.
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3.4 Risicotabel

Risico
Oorzaak en effect

M
itigatie

Rest Risico
M

aatregel
Periodiciteit

Risico
Acceptatie

Strategische risico’s
Risico op discontinuïteit van de organisatie of infrastructuur.

(S1) Niet beschikbaar zijn 
van de infrastructuur.

COVRA opereert vanuit een lange term
ijnhorizon 

van m
eer dan 100 jaar. Een periode w

aarin de 
infrastructuur niet beschikbaar kan zijn, doordat 
infrastructuur verzaakt of ruim

te niet m
eer 

beschikbaar is.

Ontw
erp en bouw

 van de opslag-
faciliteiten m

et een extreem
 lange 

term
ijn als uitgangspunt vergeleken 

m
et de norm

ale procesindustrie.

Grond in eigendom
 en voldoende 

voor lange looptijd. Review
 van 

benodigde ruim
te m

et m
eest recente 

lange term
ijnplannen.

Continue

Vijfjaarlijkse 
strategische review

Gem
atigd

Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

(S2) Niet beschikbaar zijn 
van benodigde kennis en 
kunde.

COVRA kent een zeer laag personeelsverloop. 
De om

vang van de nucleaire sector in Nederland  
is beperkt w

aardoor de w
erving van ervaren 

personeel een uitdaging is. Zeeland kent een 
structureel tekort aan technici. Risico dat er op 
term

ijn geen interesse voor COVRA is.

Keuze van de locatie in een indus-
triële om

geving garandeert beschik-
baarheid van (technisch)personeel. 
Proactieve w

erving van personeel op 
basis van aantrekkelijke arbeids- 
voorw

aarden en actief ondersteunen 
van technisch onderw

ijs in Zeeland.

Opzet (m
iddellange term

ijn) 
personeelsontw

ikkelings- en
kw

alificatieplan. Ondersteuning van 
de Zeeuw

se technische 
opleidingsinfrastructuur.

Continu
Gem

atigd
Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

(S3) W
egvallen van 

draagvlak (sociale 
context).

Exogene factoren w
aar COVRA m

ee te m
aken 

heeft, zijn vooral politieke en m
aatschappelijke 

factoren. Deze zijn sterk bepalend voor de  
toepassing van kernenergie in de energie- 
productie, m

aar hebben ook hun w
eerslag op

het overige gebruik van radioactieve stoffen, 
straling en nucleaire technieken. Daaruit volgt 
ook de ontvankelijkheid ten aanzien van 
oplossingen voor radioactief afval.

Voortzetten van het huidige beleid 
van open com

m
unicatie m

et 
publiek, stakeholders en autoriteiten. 
Benadrukken van de m

aatschappe-
lijke bijdrage van (m

edische) 
nucleaire technologie en de rol 
van COVRA in het bijzonder.

Continu
Gem

atigd tot hoog. 
door onvoorspelbaar-
heid.

Behoeft actieve 
aandacht



58 Risico
Oorzaak en effect

M
itigatie

Rest Risico
M

aatregel
Periodiciteit

Risico
Acceptatie

Operationeel risico
Risico op niet kunnen accepteren van afval.

(O1) Niet beschikbaar 
zijn van bedrijfsm

iddelen
Veroudering van de bedrijfsm

iddelen w
at tot 

uiting kom
t in extra storingen, verhoogd 

onderhoud en m
ogelijk beperkte 

beschikbaarheid van reserve-onderdelen.

Aanvullende eisen ten gevolge van nieuw
e 

w
etgeving of aanvullende eisen, zodat huidige 

faciliteiten niet m
eer voldoen.

Aanbod van nieuw
e afvalstrom

en of 
verm

indering van bestaande.

Proactieve herinvesteringen, zoals 
m

ogelijk een nieuw
e plasm

aoven.

Lange term
ijnonderhoudsplan.

Heroriëntatie op benodigde m
iddelen 

in het vijfjaarlijkse beleidsplan.

W
anneer noodzakelijk 

Jaarlijks actualiseren 

Vijfjaarlijkse review

Gem
atigd

Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

Risico op onveilige situaties.
 op onveilige situaties.

(O3) Optreden van een 
(radiologisch) ongeval

Storingen, onvoldoende procesbeheersing, 
onvoldoende kennis en ervaring, m

enselijk falen 
en externe invloeden.

Een m
ethodiek van zorgvuldig en 

robuust ontw
erpen van installaties 

en gebouw
en en voor het 

w
eloverw

ogen uitvoeren van 
aanpassingen daaraan.

Een eenduidig instructie- en 
toezichtkader voor het uitvoeren van
w

erkzaam
heden (w

erkvergunningen, 
m

anagem
entsysteem

).

In stand hebben van een actieve  
bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Voorzien in voldoende opleiding en 
training volgens een gestructureerd 
opleidingsplan.

Toepassen van een continu verbeter-
program

m
a (lerend verm

ogen).

Continu, onderdeel van 
het m

anagem
ent-

systeem

Laag
Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

(O4) Kriticiteit 
gebeurtenis

Toenam
e van aanbod afval m

et geringe hoeveel-
heden splijtstof m

ateriaal. Sam
engebracht in de 

opslag zou dit tot een splijtingsreactie kunnen 
leiden.

Heldere acceptatiecriteria.

Ontw
erp en gebruikscriteria voor 

de opslaggebouw
en, m

etingen en 
controles.

Jaarlijkse review

Continu

Laag
Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1
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Risico
Oorzaak en effect

M
itigatie

Rest Risico
M

aatregel
Periodiciteit

Risico
Acceptatie

(O5) (Cyber)Security 
incident

Het stilleggen van externe elektronische toegang 
tot COVRA, het ontvreem

den van inform
atie over 

het opgeslagen radioactief m
ateriaal, het 

beïnvloeden van de procesbesturingssystem
en.

Het forceren van fysieke toegang tot de locatie of 
het verstoren van een afvaltransport.

Beveiligingsplannen voor COVRA en 
transporten.

Een actief cyber security-beleid m
et 

externe toetsing van de w
eerstand 

aan de hand van ‘Design Basis 
Threats’. Gecom

bineerd m
et m

oderne 
IT-infrastructuur en controle op  
in- en uitgaand elektronisch verkeer. 
Een aw

areness-program
m

a voor 
m

edew
erkers.

Fysieke m
aatregelen voor de locatie 

en toegangscontrole system
en.

Jaarlijks revisie

Periodiek bij 
beschikbaar kom

en 
van updates

Laag
Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

Financiële Risico’s
Risico op negatieve resultaten en kosteninefficiëntie

(F1) Realiseren van 
negatief renteresultaat

COVRA belegt haar verm
ogen passief in een 

gevarieerde asset m
ix. Er bestaat een risico dat de 

resultaten tegenvallen.

Zorgvuldige beleggingsstrategie. 
In de uitvoering ondersteund door 
erkende expertise op beleggings-
gebied. 

Periodieke evaluatie door een ALM
 

(asset liability studie) te laten 
uitvoeren.

Periodieke afstem
m

ing van het 
beleggingsplan.

Ca. ieder kw
artaal 

evaluatie door 
beleggingscom

m
issie.

Jaarlijkse goedkeuring 
van het jaarplan door de 
RvC, vijfjaarlijkse 
herijking van het 
m

andaat door de 
aandeelhouder.

Gem
atigd

Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

(F2) Om
zetverlies door 

w
egvallende klanten

COVRA’s klantenbasis bestaat uit potentieel 
1.300 klanten, w

aarvan er op jaarbasis ca. 300 
daadw

erkelijk afval aanleveren. Vijf tot zes grote 
klanten zijn verantw

oordelijk voor 75% van de 
om

zet.

Langeterm
ijncontracten m

et de 
grotere klanten. W

egvallen van
een grote klant betekent niet dat 
de afvalaanvoer onm

iddellijk stopt 
(ontm

anteling), w
aardoor eventuele 

noodzakelijke aanpassingen in de 
bedrijfsvoering geleidelijk 
doorgevoerd kunnen w

orden.

Kasstroom
prognoses in com

binatie 
m

et scenariobeschouw
ingen.

Actief contract- en 
relatiebeheer .

Vijfjaarlijks. Of vaker 
indien opportuun.

Laag
Restrisico lager dan 
risico-acceptatie



60 Risico
Oorzaak en effect

M
itigatie

Rest Risico
M

aatregel
Periodiciteit

Risico
Acceptatie

(F3) Investerings- 
verliezen door 
projectrisico

Er staan grote investeringsprojecten in de 
voorgenom

en planning. De om
vang en 

com
plexiteit zijn groter dan de norm

ale projecten 
binnen de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat 
risico op kostenoverschrijdingen en uitloop.

Opzet van speciale projectteam
s m

et 
inhuur van externe deskundigen. 
Onafhankelijke toetsing van 
resultaten door derden.

Ontw
ikkeling van een uniform

 
projectportfolio en projectm

anage-
m

entm
ethodiek. Risicobeheersing 

is specifiek onderdeel van de project 
system

atiek.

Budgetoverschrijdingen laten 
bekostigen door contractanten, 
dan w

el verdiscontering van 
projectrisico in de contractprijzen.

Per project specifiek.

Continu.

Laag
Restrisico lager dan 
risico-acceptatie

(F4) Kosteninefficiëntie
Overschrijding van kosten door onvoldoende 
kostenbew

aking dan w
el inefficiëntie in het 

operationele proces. Effect op financiële 
huishouding is klein.

Autorisatie en kostenbew
aking bij 

het aangaan van verplichtingen 
door een afdelingshoofd en 
budgetbew

aking.

Continu (bij het aangaan 
van een verplichting).

Laag
Restrisico lager dan 
risico-acceptatie

Financiële verslaggeving risico’s
Onjuiste of onvolledige verantw

oording van balans- of w
inst- en veliesposten.

(R1) Ontoereikende 
voorzieningen

Te lage dotaties aan of te hoge vrijvallen / 
onttrekkingen aan voorzieningen w

aardoor 
deze te laag w

orden gew
aardeerd.

Periodieke evaluatie van 
voorzieningen.

Periodieke debiteurenbew
aking, 

w
aarbij afstem

m
ing m

et de 
voorziening voor dubieuze debiteuren 
w

ordt gezocht.

Interne controle op 
m

em
oriaalboekingen.

Jaarlijks

Ieder kw
artaal 

Ieder kw
artaal

Laag
Restrisico lager dan 
risico-acceptatie

(R2) Onjuiste of 
onvolledige w

aardering 
van transitorische posten 
dan w

el onjuiste of 
onvolledige om

zet- of 
kostenverantw

oording

Onjuiste of onvolledige verw
erking van de af te 

w
ikkelen posten.

Afloopcontrole transitorische posten.

Afstem
m

ing m
et brondocum

entatie. 

Interne controle op 
m

em
oriaalboekingen.

Ieder kw
artaal 

Ieder kw
artaal 

Ieder kw
artaal

Laag
Restrisico lager dan 
risico-acceptatie
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Risico
Oorzaak en effect

M
itigatie

Rest Risico
M

aatregel
Periodiciteit

Risico
Acceptatie

W
et en regelgeving risico’s

Risico dat niet w
ordt voldaan aan vigerende w

et- en regelgeving.

(W
1) Veranderende 

w
et- en regelgeving

Eisen aan en toezicht op nucleaire installaties 
w

orden vaak gebaseerd op kerncentrales. 
Deze m

aatregelen w
orden eventueel via een 

proportionaliteitsprincipe, ‘graded approach’, 
toegesneden op installaties zonder kernreactor, 
zoals COVRA. Dit proces kan resulteren in eisen 
en toezicht die niet aansluiten op de aard van
w

erkzaam
heden zoals die bij COVRA 

plaatsvinden, m
et risico van non-com

pliance.

Bijdragen aan de ontw
ikkeling van 

specifieke regelgeving en richtlijnen 
bij de IAEA en OECD-NEA.

Verduidelijken en uitdragen w
aar 

installaties m
et of zonder 

kernreactor in de aard van de 
w

erkzaam
heden verschillen.

Opnem
en van voldoende flexibiliteit 

in de (langjarige) contracten om
 

kosteffecten op te kunnen vangen.

Continu
Laag

Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

(W
2) Discontinuïteit in 

w
et en regelgeving

COVRA neem
t afval in opslag voor m

eer dan 
honderd jaar op basis van geldende voorschriften 
en inzichten. Verandering in w

et- en regelgeving 
m

et terugw
erkende kracht kan potentieel leiden 

tot grote hoeveelheden off-spec afval. 
Aanpassing kan achteraf alleen tegen 
hoge kosten.

Opstellen van heldere en duidelijke 
acceptatiecriteria, w

aarbij rekening 
gehouden w

ordt m
et internationale 

ervaringen.

Introductie van 
standaardverpakkingen en 
verw

erkingstechnieken.

Continu
Gem

atigd
Behoeft continue
aandacht

(W
3) W

eigeren van een 
vergunning

Eind 2013 heeft COVRA een revisie van haar 
vergunning op basis van de Kew

 aangevraagd. 
Groepen in de sam

enleving grijpen dit aan om
 de 

ontw
ikkeling van de nucleaire sector in Nederland 

als geheel ter discussie te stellen. Het risico 
bestaat dat COVRA daardoor geen passende 
vergunning krijgt.

Een vergunningsaanvraag van hoge 
kw

aliteit indienen.

De m
aatschappelijke functie van 

COVRA in dienst van de gehele 
Nederlandse sam

enleving blijven 
benadrukken in open com

m
unicatie.

Vijfjaarlijks beperkt 

Tienjaarlijks volledig 

Continu

Laag
Acceptabel, 
conform

 tabel 3.1

Tabel 3.3 Risicobeheersing 
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4. Toekom
stparagraaf

4.1 Investeringen

COVRA en haar faciliteiten zijn ontw
orpen om

 voor langere tijd afval te ontvangen en  
tijdelijk op te slaan. Het terrein is hiervoor uitgelegd. Dit betekent dat van tijd tot tijd nieuw

e  
opslagruim

ten en nieuw
e verw

erkingscapaciteit gerealiseerd m
oeten gaan w

orden.  
Na oplevering van het VOG-2 in 2017 en de lopende uitbreiding van het HABOG zullen direct 
na de planperiode 2015 -2020, de vervanging van de huidige verbrandingsovens door  
m

ogelijk een  plasm
aoven, aan de orde kom

en. Voor de uitvoering van deze projecten, die 
geen onderdeel vorm

en van de standaard COVRA activiteiten, zal een beroep gedaan w
orden 

op tijdelijke externe experts en w
aar nodig toetsing door derden w

orden uitgevoerd, in nauw
 

overleg m
et de m

eest betrokken stakeholders. De ervaring leert dat voor alle bovengenoem
de 

projecten rekening gehouden m
oet w

orden m
et een engineering- en vergunningenproces van 

m
inim

aal tw
ee jaar.

De verw
achte (vervangings)investeringen zijn in het investeringsprogram

m
a  

op de volgende pagina opgenom
en.



64 Investeringspost
(>€250.000)

€ (geschat)
Start project

Verw
achte 

oplevering

HABOG plus *)
32.000.000

2016
2021

Nieuw
 opslaggebouw

 **)
20.000.000

2021
2024

Nieuw
bouw

 plasm
aoven

45.000.000
2019

2025

Radioactief Afval Adm
inistratie Systeem

 
(RAfAS)

1.000.000
2017

2020

ICT infrastructuur
525.000

2019
2021

Transport en logistiek gebouw
 

nieuw
bouw

 
1.000.000

2020
2020

Terugneem
baarheid HRA afval

450.000
2017

2020

Vernieuw
ing procesautom

atisering 
afvalverw

erkingsgebouw
 (AVG)

2.100.000
2017

2020

Vernieuw
ing toegangscontrole systeem

600.000
2018

2020

M
eetapparatuur Controle & Zorg

290.000
2019

2020

Nieuw
 financieel- personeel 

softw
aresysteem

200.000
2019

2020

Diverse infrastructuur elem
enten

1.250.000
2019

2020

Tabel 4.1 Investeringsbegroting (de m
et een *) gem

erkte item
s w

orden direct door klanten 
gefinancierd en kom

en als zodanig niet op de COVRA balans), de m
et een **) gem

erkte item
s w

orden 
direct door klanten gedeeltelijk gefinancierd en kom

en als zodanig voor een deel op de COVRA balans)

4.2 Personeelsbezetting

COVRA heeft de kom
ende periode te m

aken m
et een verhoogde uitstroom

 door pensionering, 
veranderende verw

achtingen van onze om
geving en nieuw

e m
ogelijke ontw

ikkelingen.  
Een proactieve aanpak van onze organisatie ontw

ikkeling is gew
enst. De verw

achte 
FTE-ontw

ikkeling, w
aarm

ee m
et bovenstaande factoren rekening is gehouden, voor de periode 

2019 - 2021 is w
eergegeven in hierna volgende tabel. De organisatie w

ordt in de breedte 
versterkt m

et m
eer algem

ene beleid en m
anagem

ent ondersteuning. Op tijdelijke basis zullen 
extra m

ensen w
orden ingehuurd voor onderhoud, stralingscontrole, bedrijfsvoering, transport 

en projecten.

Afhankelijk van het m
aterialiseren van de kansen uit de Agenda 2020 en de investeringsagenda 

(nucleaire dienstverlening, plasm
aoven, nieuw

e opslag faciliteiten) kan de organisatie na 2021 
uitgroeien tot 100+ form

atie plaatsen. Dit biedt een robuustere basis voor kennisborging en 
continuïteit. 

Afdeling
2019

2020
2021

Directie
1

1
1

Onderzoek, ontw
ikkeling 

en com
m

unicatie
8

9
9

Controle en zorg
12

13
14

Adm
inistratie en financiën

4
4

4

Facilitaire dienst
5

5
5

Bedrijfsvoering en beveiliging
24

24
24

Onderhoud en system
en

11
11

11

Transport en logistiek
2

3
3

Totaal (Form
atie, fte)

67
70

71

Totaal (actuele bezetting jaareinde, fte)
60   

-
-

Tabel 4.2 Verw
achte FTE-ontw

ikkeling in form
atieplaatsen 2019-2021 (Afgerond op hele FTE)

De form
atieplaatsen w

ijken af van de daadw
erkelijke FTE bezetting w

aarbij rekening w
ordt 

gehouden m
et parttim

e invulling, ouderschapsverlof etc.
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4.3 Om
standigheden w

aarvan de ontw
ikkeling van de om

zet en  
rentabiliteit afhankelijk is

De om
zet in 2019 is voor bijna 57% behaald door een aantal grote klanten m

et w
ie langlopende 

contracten zijn afgesloten. Door deze contracten is ook het grootste deel van de om
zet voor 

de kom
ende jaren geborgd. De overige 43% van de om

zet over 2019 betreft hoofdzakelijk de 
om

zet van de ophaaldiensten. Voor de bepaling van de hoogte van het bedrijfsresultaat zijn 
de hoogten van dotaties aan en vrijvallen van de voorzieningen voor toekom

stige exploitatie-
kosten en eindberging van belang. De dotaties zijn afhankelijk van de ontvangen afvalstrom

en, 
de bijdragen van klanten volgens contracten en de kostenschatting van de eindberging en 
daarm

ee de bepaling van de hoogte van de voorziening eindberging. Het renteresultaat  
(verschil tussen financiële baten en rentedotaties voorzieningen) is jarenlang negatief  
gew

eest tot 2019. COVRA heeft in 2018 de m
ogelijkheid gekregen haar beleggingsbeleid in lijn 

te brengen m
et een opzet zoals gebruikelijk in andere sectoren m

et een lange term
ijnhorizon 

(zoals nazorgfondsen), hierm
ee heeft COVRA in 2019 een positief nettoresultaat alsm

ede 
een positief eigen verm

ogen w
eten te realiseren. Voor een toelichting op de uitw

erking en de 
im

plem
entatie van het beleggingsbeleid w

ordt verw
ezen naar hoofdstuk 2.5 Financiën.

 4.4 Onderzoek en ontw
ikkeling

Voor COVRA zijn onderzoek en ontw
ikkeling van kennis en m

iddelen van essentieel belang 
voor haar voortbestaan. De relatief lange periode van bovengrondse opslag geeft COVRA tijd 
om

 te leren van ervaringen m
et eindberging in andere landen, om

 onderzoek te doen en kennis 
te vergaren. Onderzoek en ontw

ikkeling zijn nodig om
 reeds bij de inzam

eling en verw
erking 

rekening te houden m
et de eisen die door activiteiten die ver in de toekom

st gesteld w
orden. 

Internationaal is er veel ontw
ikkeling op het gebied van eindberging Ook is er nog veel vooruit-

gang te verw
achten om

dat de eerste eindbergingen voor hoogradioactief afval nog in gebruik 
genom

en dienen te w
orden. Het is belangrijk dat Nederland bij deze nog te ontw

ikkelen kennis 
aangesloten is. COVRA doet dit door eigen onderzoek en het aansluiten bij (inter)nationale 
program

m
a’s, onderzoeken en overleggen w

aarin kennis en resultaten gedeeld w
orden.

Onderzoek en ontw
ikkeling zijn ook nodig om

 nu het steeds veranderende afvalaanbod goed 
te kunnen verw

erken. Niet alleen de sam
enstelling van het radioactief afval verandert, ook 

de w
et- en regelgeving en de technologische m

ogelijkheden veranderen. Nieuw
e inzichten en 

technieken binnen de nucleaire geneeskunde zorgen er bijvoorbeeld voor dat er steeds m
eer 

m
ogelijk is op het gebied van diagnostiek en behandeling m

et m
edische isotopen. Belangrijk 

is proactief m
et de producenten van nieuw

 radioactief afval in gesprek te gaan zodat het afval 
voldoet aan de huidige specificaties of tijdig nieuw

e verw
erkingsroutes ontw

ikkeld kunnen 
w

orden.

Om
 gedurende een periode van ten m

inste honderd jaar over de benodigde kennis te  
beschikken, m

oet COVRA intelligent m
et het bedrijfsm

iddel ‘kennis’ om
gaan. Kennis is het 

resultaat van doen, leren en delen: leren van het verleden en leren van elkaar (delen).  
Kennism

anagem
ent is niet alleen gericht op het leerproces, m

aar vooral ook op het resultaat. 
De opgedane kennis m

oet ingezet w
orden in de bedrijfsprocessen (doen) bij het ontw

ikkelen 
van nieuw

e processen en oplossingen (4.4.1) en bij het doen van onderzoek (4.4.2).  
De activiteiten op dat gebied in het afgelopen jaar w

orden hieronder kort toegelicht. 
 4.4.1 Ontw

ikkeling

Requirem
ents M

anagem
ent Systeem

Voor de klant is het belangrijk om
 inzicht te hebben in de achtergrond en het belang van de 

door COVRA gehanteerde afvalacceptatiecriteria. De klant kan het afval dan op de beste en 
m

eest econom
ische w

ijze aanbieden. Daarom
 is COVRA in 2018 gestart m

et de ontw
ikkeling 

van een Requirem
ents M

anagem
ent Systeem

 w
aarin de afleiding en het beheer van de criteria 

en specificaties voor het afval w
ordt vastgelegd. Deze eisen en overw

egingen kom
en voort uit 

w
et- en regelgeving, beleid, vergunning en de infrastructuur bij COVRA en kunnen betrekking 

hebben op alle onderdelen van de afvalbeheerketen. Requirem
ents m

anagem
ent is niet alleen 

voor naleving van de gestelde eisen belangrijk, m
aar ook voor de volledigheid en de onderlinge 

consistentie van bestaande en nieuw
e criteria en specificaties.

Nucleaire dienstverlening voor radioactief afval

COVRA is verantw
oordelijk voor de acceptatie, het transport, de bew

erking, de opslag en de 
voorbereiding voor de eindberging van al het vrijkom

ende radioactieve afval binnen Nederland. 
De producent van het afval draagt zorg voor het op de juiste m

anier verpakken van het afval 
en biedt het afval conform

 vigerende w
et- en regelgeving en acceptatievoorw

aarden aan voor 
transport door en naar COVRA. Binnen het project ‘Nucleaire dienstverlening’ kijkt COVRA m

et 
m

eerdere grote klanten naar een m
eer ketengerichte dienstverlening, w

aarbij COVRA naast 
haar huidige taken ook w

erkzaam
heden verricht op het terrein van de klant. Voor de producent 

betekent het uitbesteden van de bew
erking van de radioactieve afvalstrom

en dat zij zich 
kunnen focussen op andere aspecten van de bedrijfsvoering. De ontw

ikkeling van nucleaire 
dienstverlening bij NRG heeft brede belangstelling vanuit zow

el de overheid als PALLAS.  
Er w

ordt toegew
erkt aan een overeenkom

st in 2020 w
aarin de scope en het voornem

en om
 

tot de dienstverlening te kom
en vastgelegd w

ordt.

Ontm
anteling

Een bijzondere vorm
 van nucleaire dienstverlening is de ondersteuning bij de ontm

anteling van 
nucleaire installaties. Het Academ

isch M
edisch Centrum

 is bezig m
et de inrichting van nieuw

e



66 cyclotronfaciliteiten. Hiervoor m
oeten een tw

eetal oude cyclotrons, de randapparatuur en 
het bestaande gebouw

 ontm
anteld w

orden. Het m
edisch centrum

 en COVRA hebben een 
sam

enw
erkingsverband gesloten. COVRA geeft advies over de behandeling van het afval en 

ontw
ikkelt kennis over het m

anagen van een kleinschalig ontm
antelingsprogram

m
a, die zij kan 

inzetten voor andere klanten die oude nucleaire toepassingen beëindigen.

Historisch afval

Bij NRG liggen verschillende soorten radioactief afval veilig opgeslagen die stam
m

en uit 
de vorige eeuw

. Hierbij kun je denken aan afval van experim
enten, productieafval en zelfs 

onderdelen van de reactor. Dit afval m
oet w

orden afgevoerd naar COVRA. NRG heeft hiervoor 
een plan in w

erking gesteld, w
aarin vroeg in de keten m

et COVRA w
ordt sam

engew
erkt en 

het afval gefaseerd w
ordt afgevoerd. Aan de hand van de sam

enstelling van het afval en de 
m

ogelijke verw
erkingsroute(s) is in nauw

e sam
enw

erking m
et COVRA een plan van aanpak 

opgesteld. Op basis van het plan w
ordt het afval verder gekarakteriseerd, gesorteerd,  

getransporteerd en, al dan niet na verw
erking, opgeslagen bij COVRA. Dit project draagt bij 

aan een betere sam
enw

erking tussen NRG en COVRA naar de toekom
st toe. M

om
enteel is dit 

traject in volle gang en heeft COVRA inm
iddels een deel van het historisch afval in opslag.

Verbrandingscapaciteit

Een deel van het radioactieve afval w
ordt verbrand. De huidige tw

ee ovens lopen tegen het 
einde van de technische en econom

ische levensduur aan. Daarom
 zijn verschillende opties 

voor de vervanging van de bestaande ovens vergeleken, w
aaronder een pyrolyse-oven, een 

conventionele verbrandingsoven en een plasm
aoven. Op basis van deze vergelijking is besloten 

de toepassing en haalbaarheid van een plasm
aoven bij COVRA verder te onderzoeken.  

Plasm
atechnologie biedt een effectieve m

anier om
 bijna al het laag- en m

iddelradioactief  
afval zonder voorbehandeling te verw

erken m
et hoge volum

ereductie en een zeer stabiel  
eindproduct. In 2019 heeft COVRA m

et verschillende partijen gesproken voor het project- 
m

anagem
ent, de engineering en de bouw

 van de oven. In 2020 w
ordt een besluit verw

acht 
over de volgende stap in de ontw

ikkeling van de oven.

4.4.2 Onderzoek

Onderzoeksprogram
m

a eindberging

In het Onderzoeksprogram
m

a Eindberging Radioactief Afval, kortw
eg OPERA, is gedurende  

bijna zeven jaar zorgvuldig onderzoek verricht naar de m
anier w

aarop radioactief afval op  
term

ijn veilig in de diepe ondergrond van Nederland opgeborgen kan w
orden. Tw

ee belangrijke 
conclusies van OPERA zijn: dat al het Nederlands radioactief afval in diepe kleilagen veilig kan 
w

orden opgeborgen en dat hoew
el eindberging in Nederland pas voorzien is in 2130, nu al 

kennis over eindberging ontw
ikkeld m

oet w
orden. In 2019 heeft COVRA een vervolgonder-

zoeksprogram
m

a naar de eindberging van radioactief afval ontw
ikkeld. De eerste stap in 

het proces w
as consultatie van diverse belanghebbenden bij het eindbergingsvraagstuk en 

–onderzoek: zoals de toezichthouder (ANVS), de technische ondersteuningsorganisaties, de 
nucleaire industrie (afvalproducenten) en de onderzoeksorganisaties. Op basis van de  
verkennende gesprekken is een visie op een langjarig onderzoeksprogram

m
a ontw

ikkeld.  
In deze visie is aangegeven aan w

elke kennis er in w
elke periode behoefte is en w

ordt de focus 
voor de korte term

ijn toegelicht. De program
m

astructuur en de onderzoeksprioriteiten en  
–budgetten zijn verder in detail uitgew

erkt in een concept onderzoeksprogram
m

a.  
Het onderzoeksprogram

m
a richt zich op beter onderbouw

en van i) de lange-term
ijnveiligheid, 

ii) de kosten van eindberging en iii) disposability van het radioactief afval. Het onderzoeks- 
program

m
a w

ordt gereview
d door tw

ee internationale experts uit de w
etenschappelijke  

adviesgroep van het vervolgonderzoeksprogram
m

a. De verw
achting is dat het  

vervolgprogram
m

a in 2020 van start kan gaan.

M
ultinationale eindberging

COVRA is voorzitter van de ERDO w
erkgroep (European Repository Developm

ent Organisation 
w

orking group, http://w
w

w
.erdo-w

g.eu) . Deze w
erkgroep w

isselt kennis uit en adresseert de 
internationaal gem

eenschappelijke uitdagingen bij het beheren van radioactief afval.  
Ook w

ordt de m
ogelijkheid onderzocht om

 een Europese afvalm
anagem

entorganisatie op te 
richten. Als een eerste stap in de sam

enw
erking zijn m

ultinationale projecten gedefinieerd 
voor het karakteriseren van historisch afval, het in kaart brengen van de kosten van nationale 
en m

ultinationale eindberging en onderzoek naar diepe boorgaten voor de eindberging van 
hoogradioactief afval. Door de drie projecten w

ordt de sam
enw

erking tussen de deelnem
ende 

landen steeds concreter. 
 Deelnam

e in Europees onderzoek

COVRA is lid van het IGD-TP (Im
plem

enting Geological Disposal of radioactive w
aste Technology 

Platform
), het Europees technologieplatform

 voor de ontw
ikkeling van geologische berging.  

Via het technologieplatform
 w

erkt COVRA m
et andere afvalorganisaties om

 onderzoeks- 
resultaten uit te w

isselen en gezam
enlijk onderzoeksprojecten te definiëren. COVRA is onder 

andere lid van de w
erkgroep voor de ontw

ikkeling van die strategische onderzoeks-agenda. 
COVRA draagt actief bij aan verschillende projecten in het Europese EURAD program

m
a, een 

groot technisch op eindberging gericht onderzoeksprogram
m

a voor de helft gefinancierd  
door de Europese Com

m
issie. COVRA financiert ook onderzoek in EURAD van NRG, TNO  

(de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurw
etenschappelijk onderzoek) en de  

Technische Universiteit Delft.
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5. Raad van Com
m

issarissen

5.1. Jaarrapport 
 Het jaarrapport is opgesteld door de directie. Een delegatie van de Raad van Com

m
issarissen 

(RvC) heeft de jaarrekening uitvoerig besproken m
et de externe accountant. Vervolgens heeft 

de RvC, in aanw
ezigheid van de externe accountant, het jaarrapport m

et de directie besproken. 
De discussies, die in dat verband gevoerd zijn, hebben de RvC ervan overtuigd dat aan alle 
voorschriften en eisen van governance en transparantie zijn voldaan.  
De RvC heeft het jaarrapport 2019 in haar vergadering van 11 m

aart 2020 goedgekeurd. 
De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring door 
Pricew

aterhouseCoopers Accountants N.V. Deze verklaring is toegevoegd aan de jaarrekening.

De RvC stem
t in m

et het voorstel van de directie om
 het resultaat over het boekjaar 2019, 

ad € 16.251.000 (positief) toe te voegen aan de algem
ene reserve. De RvC adviseert de 

aandeelhouder om
 de jaarrekening vast te stellen en aan de directie decharge te verlenen voor 

het gevoerde beleid en aan de RvC decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

M
aatschappelijke opdracht en verantw

oordelijkheid

De integratie van de jaarrekening m
et de M

VO-rapportage in het jaarrapport m
aakt dat 

dit laatste onderw
erp structureel aan bod kom

t. In het kader van M
VO is ook een aantal 

Key Perform
ance Indicators (KPI ’s) en de toepassing van het Global Reporting Initiative 

(GRI) Standards beoordeeld door de externe accountant. Deze heeft beoordeeld of de 
duurzaam

heidsinform
atie in het jaarrapport een betrouw

bare en toereikende w
eergave geeft 

van het beleid en de bedrijfsvoering ten aanzien van M
VO en in overeenstem

m
ing is m

et 
de GRI Standards. Het assurance-rapport van de externe accountant is opgenom

en in het 
jaarrapport. De opzet van de transparantiebenchm

ark is gew
ijzigd in een tw

eejaarlijkse cyclus, 
w

aardoor er geen score voor het jaarrapport 2019 beschikbaar zal kom
en. De scores voor het 

rapport over 2018 w
aren zeer goed. Van de 480 deelnem

ende bedrijven scoorde het COVRA 
jaarrapport 2019 een tw

eede plaats in de sector dienstverlening en een 15de plaats overall. 
De toetsing en w

aardering van externe partijen geeft daarom
 alle reden om

 te veronderstellen 
dat dit rapport 2019 van dezelfde kw

aliteit zijn als voorgaande jaren. De RvC spreekt haar 
w

aardering uit voor het behaalde niveau. 
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ikkeling en strategie

De RvC houdt toezicht op de w
ijze w

aarop de directie de strategie voor lange term
ijn 

w
aardecreatie uitvoert. De contouren van de strategie, de positionering en het 

organisatiem
odel zijn in het vijfjaren beleidsplan 2015-2020 uitgew

erkt. In 2018 heeft de 
directie de RvC, in een speciale RvC-bijeenkom

st, de ontw
ikkeling van dit beleid en m

ogelijke 
nieuw

e ontw
ikkelingen op de m

iddellange term
ijn voorgelegd in de Agenda 2020. De RvC 

kw
am

 tot de conclusie dat de gepresenteerde strategische richting de eerder geaccordeerde 
hoofdlijnen volgt.

Opslagcapaciteit

De RvC houdt toezicht op de voortgang van de uitbreiding van het opslaggebouw
 voor 

hoogradioactief afval, het HABOG+ project en heeft zich op locatie laten voorlichten over de 
gang van zaken. De bouw

 verloopt voorspoedig. De afstem
m

ing tussen opdrachtgever COVRA, 
de bouw

er BAM
, het bevoegd gezag (ANVS) en de Gem

eente Borsele verloopt constructief. 
De beperkte vertraging bij het ontw

erp van het project levert geen problem
en op voor de 

bedrijfsvoering.

Historisch afval Petten

In navolging van eerdere gesprekken van de RvC m
et de Hoog Am

btelijke w
erkgroep in 

2018, volgt de RvC de ontw
ikkelingen op dit gebied nauw

gezet. De RvC is dan ook verheugd 
te kunnen constateren dat de sam

enw
erking tussen NRG en COVRA op dit gebied zeer 

constructief verloopt.

Ontm
anteling

In 2018 is een bezoek gebracht aan de voorm
alige kerncentrale José Cabrera in Spanje, 

die m
om

enteel w
ordt ontm

anteld. De RvC heeft op basis van de daar opgedane kennis in 
gesprekken m

et de aandeelhouder erop aangedrongen de ontm
anteling van Dodew

aard 
naar voren te halen in tijd. De RvC ziet een m

ogelijk centrale rol van COVRA in coördinatie en 
organisatie van de kom

ende ontm
antelingsprojecten in Nederland.

Ontw
ikkeling beleggingsbeleid

Het M
inisterie van Financiën heeft, in zijn rol als aandeelhouder van COVRA, er m

ee ingestem
d 

dat een nieuw
 beleggingsm

andaat geform
uleerd w

ordt in lijn m
et de gebruikelijke w

ijze 
voor bedrijven m

et eveneens een langeterm
ijnhorizon (zoals nazorgfondsen). De RvC w

as, 
vanuit haar adviserende en toezichthoudende rol, betrokken bij de ontw

ikkeling van het 
beleggingsbeleid en de verw

ezenlijking van het nieuw
e beleggingsstatuut, de instelling van 

een beleggingsadviescom
m

issie m
et externe adviseurs en de operationalisering van dit beleid. 

In 2018 is het nieuw
e m

andaat door de aandeelhouder goedgekeurd. De invoering van het 
nieuw

e beleid in 2019 is nauw
lettend gevolgd, w

aarbij een delegatie van de RvC m
eerdere 

m
alen contact heeft gehad m

et zow
el de fiduciair m

anager als ook de beleggingsadvies-
com

m
issie. De RvC is zich ervan bew

ust dat de w
aardering van de beleggingen tegen 

m
arktw

aarde geschiedt w
aardoor er fluctuaties van jaar tot jaar te verw

achten zijn m
aar in het 

kader van de lange term
ijn beleggingshorizon is dit passend.

 5.3 De organisatie

Personeel & organisatie

COVRA beschikt over een goed geoutilleerde, m
aar ook com

pacte organisatie. Daardoor 
zijn de personele ontw

ikkelingen en de organisatiecultuur w
ezenlijke aandachtpunten voor 

de RvC. De RvC heeft zich dan ook uitgebreid laten inform
eren over de uitkom

sten van het 
organisatiecultuuronderzoek en de voorgenom

en opvolging hiervan door de directie.  
Extra aandacht is gegeven aan de langere term

ijn kennisontw
ikkeling binnen de organisatie. 

COVRA vervult bij uitstek de kennisfunctie van radioactief afval in Nederland. Een lichte 
personele versterking op dit punt is tot stand gebracht. Daarnaast is er aandacht gew

eest voor 
de voortgang van het Integraal M

anagem
ent Systeem

 (IM
S).

Veiligheid

Er is in het overleg m
et de directie bij voortduring aandacht gew

eest voor veiligheid en ARBO-
zaken. In het bijzonder heeft de RvC zich uitgebreid laten inform

eren over de processen en 
w

erkvoorschriften van het w
erkvergunningensysteem

 en operationele risicobeheersing. 
De veiligheidsrapportages w

erden en w
orden gedetailleerd besproken. Er hebben zich 

geen veiligheidsincidenten voorgedaan in de bedrijfsvoering. Er hebben zich tevens geen 
beveiligings- of stralingsincidenten voorgedaan.

(M
ilieu) w

et- en regelving

De m
ileu-im

pact van de organisatie is klein. Het aardgasverbruik is m
et de eerdere koppeling 

aan het locale w
arm

tenet gem
inim

aliseerd. De RvC heeft kennisgenom
en van het m

ilieu-
jaarverslag zoals gerapporteerd aan de overheid. Er hebben zich geen m

ilieu-incidenten 
voorgedaan.

Control

De AO/IB van de organisatie w
ordt door de controller gem

onitord. De externe accountant 
rapporteert in haar “m

anagem
ent letter” over de AO/IB. Naast de inbreng van de externe 

accountant bespreekt de RvC het risicoprofiel van de ondernem
ing en de risicobeheersystem

en 
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m
et de directie en de controller. De RvC is van m

ening dat gezien de aard en om
vang van de 

ondernem
ing en het geschetste risicoprofiel de instelling van een interne audit functie niet 

nodig is.

Externe accountant

De externe accountant w
oont de RvC-vergadering bij w

aarin het jaarrapport van de directie 
besproken en door de RvC goedgekeurd w

ordt. Voorafgaand hieraan heeft een delegatie 
van de RvC overleg m

et de externe accountant buiten de aanw
ezigheid van de directie en 

brengt hierover verslag uit aan de voltallige RvC. Evenzo w
ordt het auditplan van de externe 

accountant doorgenom
en.

Beloningsbeleid Bestuurder

Het beloningsbeleid is in 2016 afgestem
d en geform

aliseerd in overleg m
et de aandeelhouder. 

De bestuurder ontvangt een vaste beloning zonder variabele of prestatie afhankelijke 
com

ponenten. Gelet op de positie van COVRA w
ordt het niet passend geacht om

 de beloning 
afhankelijk te doen zijn van financiële, m

ilieu of m
aatschappelijke doelstellingen. Deze dienen 

allen, en altijd, optim
aal te w

orden behaald in de context van het overheidsbeleid ten aanzien 
van radioactief afval.

Evaluatie van de directie

De directie opereert in een com
plex krachtenveld van private en publieke belangen m

et 
tegelijkertijd de opdracht tot een efficiente, bedrijfsm

atige uitvoering. Het functioneren van 
de directie is door een delegatie van de RvC m

et de directie geëvalueerd. De RvC spreekt haar 
w

aardering uit voor de inzet, professionaliteit en behaalde resultaten van de directie en alle 
m

edew
erkers. 

5.4 Kw
aliteitsborging

Sam
enstelling

In de profielschets van de RvC is onder andere opgenom
en dat deskundigheid w

ordt 
gew

aarborgd op de terreinen: industrie en bedrijfsvoering; financiën en econom
ie; politiek en 

overheid; nucleaire techniek en w
etenschap. Gender- en leeftijdsdiversiteit zijn belangrijke 

overw
egingen in de selectie van nieuw

e leden, er w
ordt gestreefd naar een m

inim
um

 van 30% 
vrouw

en en een m
inim

um
 van 30% m

annen conform
 het beleid van de aandeelhouder.

Tot het uittreden van de heer Verw
er per 30 juni 2019 bestond de RvC tijdelijk uit 5 leden om

 
een overdrachtperiode tussen de uitgaande en de inkom

ende voorzitter te borgen. Vanaf juli 

2019 bestaat de RvC w
eer uit het nom

inale aantal van 4 leden. De RvC heeft een integrale 
gezam

enlijke verantw
oordelijkheid, w

aarbij ieder lid een specifiek deskundigheidsterrein 
inbrengt dat aansluit op de geschetste profielen. De om

vang van de RvC w
ordt passend geacht 

voor de om
vang van de ondernem

ing. De sam
enstelling van de RvC, zittingsterm

ijn, hoofd-  
en nevenfuncties en de prim

aire aandachtsvelden per lid zijn aangegeven in paragraaf 5.6.

Evaluatie van de Raad van Com
m

issarissen

De RvC heeft in 2017 een evaluatie van de w
ijze w

aarop zij haar rol invult laten uitvoeren m
et 

externe begeleiding. In 2018 is de vergaderfrequentie en -structuur geëvalueerd. Gelet op de 
w

isseling van voorzitter en een lid van de RvC in 2019 ligt het in het voornem
en om

 in 2020 
een evaluatie m

et externe begleiding uit te voeren.

Herbenoem
ingen

In overleg m
et de aandeelhouder is besloten een overgangsperiode naar het nieuw

e rooster 
(een benoem

ing voor 2 m
aal 4 jaar plus eventueel 2 m

aal 2 jaar verlenging) van aftreden te 
hanteren zodat door de overlap de kennis gew

aarborgd blijft. Vooruitlopend op het aftreden 
van de heer Verw

er in 2019 is de heer Fonville benoem
d w

aarm
ee de continuiteit binnen 

de RvC geborgd w
ordt. Vanw

ege de continuïteit en specifieke ervaring binnen de RvC is 
het voornem

en de heer Van der Hagen in 2020 voor te dragen voor een verlenging van zijn 
term

ijn m
et 2 jaar. Verder is het streven nieuw

e com
m

issarissen m
inim

aal 3 tot 6 m
aanden 

voorafgaand aan de aanvang van hun term
ijn kennis te laten m

aken m
et het bedrijf en de 

w
erkzaam

heden van de RvC. 

(nov. 
2018)

2017
2018

2019
2020

2021
2022

Leenew
Ver

er

Fonville

Van Geel

Van der Hagen

Van der Hoeven

Figuur 5.1 Rooster van aftreden RvC. (blauw
: huidige term

ijnen, grijs: voorgenom
en verlenging).
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5.6 Sam
enstelling Raad van Com

m
issarissen en Directie

Raad van Com
m

issarissen

Drs. R.M
.M

. Fonville (1952)
Aandachtgebied: Algem

een bestuur en bedrijfsvoering 

President-com
m

issaris
 

• 
Benoem

ing per 1 novem
ber 2018.

 
• 

Lopende term
ijn tot 1 novem

ber 2022. 

Nationaliteit: Nederlandse
Geslacht: M

annelijk

Voorm
alig Directeur Strategic Area Health Technische Universiteit Eindhoven, 

Voorm
alig Voorzitter bestuur Philips M

edical System
s Nederland BV.

Relevante nevenfuncties: 
 

• 
Voorzitter Bestuur Novio Tech Cam

pus
 

• 
Voorzitter Bestuur M

ikrocentrum
 

• 
Voorzitter Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden

 
• 

Diverse lidm
aatschappen non-profit organisaties.

Prof. Dr. Ir. T.H.J.J. van der Hagen (1959)
Aandachtgebied: Nucleaire techniek en w

etenschap

Lid 
• 

Benoem
ing per 1 juli 2012.

 
• 

Herbenoem
ing per 1 juli 2016.

 
• 

Lopende term
ijn tot 1 juli 2020. 

Nationaliteit: Nederlandse
Geslacht: M

annelijk

Rector M
agnificus en Voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft. 

Voorm
alig Decaan van de faculteit Technische Natuurw

etenschappen van de Technische  
Universiteit Delft. 
Voorm

alig directeur van het Reactor Instituut Delft van de Technische Universiteit Delft.

Relevante nevenfuncties: 
 

• 
Lid van de Adviesraad voor W

etenschap, Technologie en Innovatie (AW
TI)

 
• 

Lid van het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI)

Onafhankelijkheid

Alle com
m

issarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance 
Code. Onafhankelijk zow

el intern binnen de RvC als in relatie tot nevenactiviteiten en belangen. 
De voorzitter is geen voorm

alig bestuurder van de ondernem
ing. De functie van m

evrouw
 

Leene als bestuurder van het Philips pensioenfonds en de rol van de heer Fonville als voorzitter 
van de belangenvereniging van Philips pensioengerechtigden vorm

t naar oordeel van de RvC 
en aandeelhouder geen belem

m
ering.

Educatie

De RvC houdt zich door m
iddel van bedrijfsbezoeken, m

anagem
entupdates voorafgaand 

aan de vergaderingen en deelnam
e aan gerelateerde congressen op de hoogte van de 

ontw
ikkelingen binnen de nucleaire en aanpalende sectoren. COVRA overw

eegt een 
plasm

aoven voor de verw
erking van laag en m

iddel actief afval te realiseren. Het geplande 
bedrijfsbezoek aan de Zw

itserse radioactiefafvalorganisatie ZW
ILAG heeft in januari 2020 

plaatsgevonden. De RvC heeft zich laten inform
eren over de ervaringen van de Zw

itserse 
collega’s m

et de ontw
ikkeling en bedrijfsvoering van een plasm

aoven. In Zw
itserland 

is gekozen voor de opslag van de afgew
erkte splijtstof van de kerncentrales in speciale 

opslagcontainers in plaats van in een HABOG type gebouw
. Het w

as interessant om
 uit eerste 

hand de voor en nadelen van dit alternatieve opslagsysteem
 te horen. 

  5.5 Bijeenkom
sten Raad van Com

m
issarissen

De voltallige RvC heeft vierm
aal gezam

enlijk m
et de directie regulier vergaderd. Daarnaast 

is in een extra vergadering gesproken over de strategische richting, zoals verw
oord in de 

Agenda 2020. Er is overleg gew
eest m

et de ondernem
ingsraad, een delegatie van de RvC heeft 

afzonderlijk van de directie m
eerdere m

alen m
et de aandeelhouder gesproken over lopende 

ontw
ikkelingen, een delegatie van de RvC heeft overleg gevoerd m

et het bestuur van de ANVS. 

M
et de externe accountant is er tw

eem
aal overlegd en heeft er een pre-audit overleg 

plaatsgevonden. De voorzitter van de RvC heeft daarnaast regelm
atig contact onderhouden 

m
et de directeur over lopende zaken.

De RvC dankt de heren Verw
er en Van Geel voor hun inzet en toew

ijding gedurende hun 
term

ijn als com
m

issaris van de ondernem
ing. De RvC spreekt haar erkentelijkheid uit voor de 

inzet en toew
ijding van alle m

edew
erkers van COVRA in 2019.

Nam
ens de Raad van Com

m
issarissen,

Drs. R.M
.M

. Fonville, President Com
m

issaris
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• 

Voorzitter van de Taakgroep Innovatie, Klim
aatakkoord

 
• 

Bestuurslid NERA (Netherlands Energy Research Alliance)
 

• 
Bestuurslid GROW

 (Grow
th through Research, Developm

ent and Dem
onstration in  

 
 

Offshore W
ind)

 
• 

Bestuurslid stichting M
edical Delta 

  Drs. F. E. Leene (1970) 
Aandachtgebied: Financiën en econom

ie 

Lid 
• 

Benoem
ing per 1 juli 2018.

 
• 

Lopende term
ijn tot 1 juli 2022. 

Nationaliteit: Nederlandse
Geslacht: Vrouw

elijk

Corporate Finance M
anager, Koninklijke Philips N.V. 

Bestuurslid Philips Pensioenfonds.

Relevante nevenfuncties: geen

M
.J.A. van der Hoeven (1949)

Aandachtgebied: Politiek en overheid, inform
atietechnologie

Lid 
• 

Benoem
ing per 1 januari 2020.

 
• 

Lopende term
ijn tot 1 januari 2024. 

Nationaliteit: Nederlandse
Geslacht: Vrouw

elijk

Voorm
alig M

inister van Onderw
ijs Cultuur en W

etenschappen, 
Voorm

alig M
inister van Econom

ische zaken, 
Voorm

alig Executive Director International Energy Agency.

Relevante nevenfuncties: 
 

• 
Non executive director (adm

inistrateur indépendant) Conseil d’Adm
inistration  

 
 

TOTAL, Parijs (Fr)
 

• 
Lid Board of Trustees, Rocky M

ountain Institute, Colorado (USA)
 

• 
Senior fellow

 CIEP (Clingendael International Energy Program
)
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Nationaliteit: Nederlandse.
Geslacht: M

annelijk

Oud-staatssecretaris m
inisterie van Volkshuisvesting, Ruim

telijke Ordening en M
ilieubeheer,

Voorm
alig voorzitter CDA Tw

eede Kam
erfractie.

Relevante nevenfuncties:
 

• 
Voorzitter van de RvC Energiefonds Overijssel

 
• 

Voorzitter van de RVT Louis Bolkinstituut
 

• 
Voorzitter van het bestuur NAK

 
• 

Voorzitter Om
gevingsraad Schiphol

 
• 

Voorzitter Adviesraad Leefom
geving Provincie Noord Brabant.

 
• 

Voorzitter Klim
aatoverleg Landbouw

 en Landgebruik

Directie

Ir. J. Boelen (1960) 

Statutair directeur
 

• 
In dienst per 1 novem

ber 2013.
 

• 
Benoem

ing tot statutair directeur, bestuurder per 1 januari 2014. 

Nationaliteit: Nederlandse.
Geslacht: M

annelijk.
 Relevante nevenfuncties: geen

Uitgetreden

Ir. J.J. Verw
er (1941) - uitgetreden per 30 juni 2019 

Aandachtgebied: Algem
een bestuur en bedrijfsvoering

President-com
m

issaris.
 

• 
Benoem

ing per 1 juli 2009.
 

• 
Herbenoem

ing per 1 juli 2013.
 

• 
Herbenoem

ing per 1 juli 2017, voor een periode van 2 jaar.
 

• 
Uitgetreden per 30 juni 2019. 

Nationaliteit: Nederlandse.
Geslacht: M

annelijk 

Voorm
alig CEO van Eon-Benelux N.V. 

Relevante nevenfuncties:
 

• 
Lid Raad van Com

m
issarissen W

arm
tebedrijf Rotterdam

.
 

• 
Com

m
issaris O. J. Dahl B.V.,

 
• 

Lid van de Raad van Advies RvA UT Quality B.V.

Drs. P.L.B.A. van Geel (1951) - uitgetreden per 31 decem
ber 2019.

Aandachtgebied: Politiek en overheid, inform
atietechnologie

Lid 
• 

Benoem
ing per 1 juli 2011.

 
• 

Herbenoem
ing per 1 juli 2015.

 
• 

Herbenoem
ing per 1 juli 2019, voor een periode van 6 m

aanden.
 

• 
Uitgetreden per 31 decem

ber 2019.
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Jaarrekening 2019Toelichting
31 decem

ber 2019
31 decem

ber 2018

Vaste activa

M
ateriële vaste activa

1
15.076

15.431

Financiële vaste activa
2

215.570
40.114

230.826
55.545

Vlottende activa

Voorraden
3

667
698

Vorderingen
4

4.332
13.247

Liquide m
iddelen

5
42.348

192.969

47.347
206.914

278.173
262.459

Eigen verm
ogen

Geplaatst kapitaal
6

3.600
3.600

Niet uitkeerbare reserve (w
ettelijke reserve)

7
30

30

Overige reserve
8

4.648
-11.603

8.278
-7.973

Voorzieningen
9

264.174
261.822

Kortlopende schulden
10

5.721
8.610

278.173
262.459

Balans per 31 decem
ber 2019 (na resultaat bestem

m
ing) 

in duizenden EURO ’s
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inst- en verliesrekening over 2019 

in duizenden EURO ’s

Toelichting
2019

2018

NETTO OM
ZET

11

Netto om
zet

18.525
23.797

Overige bedrijfsopbrengsten
1.259

3.103

19.784
26.900

BEDRIJFSKOSTEN

Salarissen en sociale lasten
12

-5.518
-5.163

Afschrijvingen m
ateriële vaste activa

13
-1.294

-1.637

Overige bedrijfskosten
14

-1.296
-12.755

-8.108
-19.555

BEDRIJFSRESULTAAT
11.676

7.345

Financiële baten en lasten
15

4.575
-9.900

Resultaat uit gew
one bedrijfsuitoefening 

voor belastingen
16.251

-2.555

Belastingen
0

0

RESULTAAT na belastingen
16.251

-2.555
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Kasstroom
overzicht  

in duizenden EURO ’s

Toelichting
2019

2018

Bedrijfsresultaat
11.676

7.345

Aanpassingen voor:

  
• 

afschrijvingen
13

1.294
1.637

  
• 

veranderingen in w
erkkapitaal:

  
     - 

afnam
e voorraden

3
31

88

  
     - 

af/toenam
e vorderingen

4
8.915

-4.894

  
     - 

af/toenam
e kortlopende schulden

10
-2.889

2.877

  
• 

veranderingen in voorzieningen:

  
      - 

dotaties aan voorzieningen
9/15

9.103
13.249

  
      - 

onttrekkingen aan voorzieningen
9

-17.361
-9.529

-2.201
1.791

Subtotaal
10.769

10.773

Kasstroom
 uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
15

0
13

Betaalde interest / kosten verm
ogensbeheer

-451
-17

-451
-4

Kasstroom
 uit operationele activiteiten

10.318
10.769

Investeringen in m
ateriële vaste activa

1
-939

-1.257

Ontvangen bijdrage investeringen
1

0
3.203

Investeringen in financiële vaste activa
2

-160.000
-40.000

Kasstroom
 uit investeringsactiviteiten

-160.939
-38.054

Kasstroom
 uit financieringsactiviteiten

0
0

Netto kasstroom
-150.621

-27.285

Liquide m
iddelen begin van het jaar

192.969
220.254

Liquide m
iddelen einde van het jaar

5
42.348

192.969

Liquide m
iddelen einde van het jaar

5
42.348

 192.969
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de in de jaarrekening opgenom
en bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 

lid 1 BW
 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen, schattingen (inclusief de 

bij de onzekerheden behorende veronderstellingen) opgenom
en bij de toelichting op de  

desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij w
orden alle rechtspersonen aangem

erkt w
aarover overheersende 

zeggenschap, gezam
enlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan w

orden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overw

egende zeggenschap kunnen uitoefenen w
orden aangem

erkt 
als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het 
m

anagem
ent van COVRA zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis m

et verbonden 
partijen w

orden toegelicht voor zover deze niet onder norm
ale m

arktvoorw
aarden zijn  

aangegaan. Hiervan w
ordt toegelicht de aard en de om

vang van de transactie en andere  
inform

atie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toelichting op het kasstroom
overzicht

Het kasstroom
overzicht w

ordt opgesteld volgens de indirecte m
ethode. De geldm

iddelen 
in het kasstroom

overzicht bestaan uit liquide m
iddelen. Eventuele kasstrom

en in vreem
de 

valuta’s w
orden om

gerekend tegen een geschatte gem
iddelde koers. Koersverschillen inzake 

geldm
iddelen w

orden afzonderlijk in het kasstroom
overzicht getoond. Investeringen en  

desinvesteringen in m
ateriële vaste activa w

orden verantw
oord onder de beleggings- en 

investeringsactiviteiten. De afschrijvingen w
orden gerekend tot de operationele activiteiten. 

Ontvangen interest w
ordt opgenom

en onder de kasstroom
 uit operationele activiteiten.  

Betaalde interest w
ordt opgenom

en onder de kasstroom
 uit operationele activiteiten. 

 2. Algem
ene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algem
een

De jaarrekening is opgesteld in overeenstem
m

ing m
et de w

ettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW

 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die  
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen w

orden in 
het algem

een gew
aardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele w

aarde. 
Indien geen specifieke w

aarderingsgrondslag is verm
eld, vindt w

aardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans, de w

inst-en-verliesrekening en het kasstroom
overzicht zijn 

referenties opgenom
en. M

et deze referenties w
ordt verw

ezen naar de toelichting.

Het systeem
 van verantw

oording van de opbrengsten is gebaseerd op het in een kalenderjaar 
geaccepteerde afval. De daarvoor aan de leveranciers van afval in rekening gebrachte bedragen 
dienen ter dekking van de directe- en indirecte kosten, die thans tot uitgaven leiden, zow

el als 

Toelichting op de balans en de w
inst- en verliesrekening

1. Algem
ene toelichting

Vestigingsadres, rechtsvorm
 en inschrijfnum

m
er handelsregister

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V. is statutair gevestigd te  
M

iddelburg. En is geregistreerd in het Handelsregister van de Kam
er van Koophandel onder 

num
m

er 22029665. De vennootschap oefent haar w
erkzaam

heden uit vanaf het adres  
Spanjew

eg 1 (havennum
m

er 8601) te Nieuw
dorp (Industrieterrein: Vlissingen - Oost).

Activiteiten

De activiteiten van de vennootschap bestaan uit het verw
erven, inzam

elen, bew
erken,  

verw
erken, tijdelijk en duurzaam

 bew
aren en verw

ijderen van radioactief afval direct of indirect 
afkom

stig van houders m
et een vergunning krachtens de Kernenergiew

et en m
ede daarvoor in 

aanm
erking kom

end afval een en ander binnen het beleid van de Rijksoverheid.

Continuïteit

Het beheer van radioactief afval op lange term
ijn betekent dat voorzieningen m

oeten w
orden 

gevorm
d voor de realisatie van de eindberging en de passieve periode die eraan vooraf gaat. 

De financiële m
iddelen om

 deze langlopende verplichtingen te kunnen betalen m
oeten  

evenredig m
eegroeien m

et de voorzieningen. Door tegenvallende financiële resultaten liepen 
deze m

iddelen op de balans achter op de gevorm
de voorzieningen. Het resultaat uit de w

inst- 
en verliesrekening w

ordt sterk gedom
ineerd door de financiële baten en lasten. De financiële 

baten zijn de baten voortkom
end uit de m

iddelen en de financiële lasten bestaan uit de  
rentedotaties aan de voorzieningen. De tegenvallende financiële baten hebben vanaf 2016 tot 
2019 geleid tot een negatief eigen verm

ogen. In overleg m
et de RvC heeft de aandeelhouder 

in 2018 ingestem
d om

 het beleggingsbeleid in lijn te brengen m
et de gebruikelijke opzet in 

andere sectoren m
et een lange term

ijn horizon zoals pensioenfondsen en nazorgfondsen.  
Door de im

plem
entatie van dit nieuw

e beleggingsbeleid eind 2018 en 2019 is deze negatieve 
trend doorbroken en m

ede hierdoor heeft COVRA per 31 decem
ber 2019 w

eer een positief 
eigen verm

ogen.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van w
aardering en resultaat- 

bepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Oordelen, schattingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vorm
t de 

directie van COVRA zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 
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11   Voor een toelichting op de hier niet separaat verm
elde posten w

ordt verw
ezen naar de toelichting op de balans en de 

w
inst- en verliesrekening.

ter dekking van de kosten die deels pas in de (som
s verre) toekom

st tot uitgaven leiden.  
Voor deze laatste categorie is uitgegaan van geraam

de bedragen. De tarief elem
enten voor  

de toekom
stige uitgaven w

orden aan de gelijknam
ige voorzieningen toegevoegd.

Vergelijking m
et voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van w
aardering en van resultaatbepaling zijn ongew

ijzigd  
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Financiële instrum
enten

De effecten opgenom
en onder de vlottende activa w

orden gew
aardeerd tegen de reële 

w
aarde. Alle overige in de balans opgenom

en financiële instrum
enten zijn gew

aardeerd tegen 
de (geam

ortiseerde) kostprijs.

De reële w
aarde is het bedrag w

aarvoor een actief kan w
orden verhandeld of een passief kan 

w
orden afgew

ikkeld tussen ter zake goed geïnform
eerde partijen, die tot een transactie bereid 

en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouw
bare reële w

aarde is aan te 
w

ijzen, w
ordt de reële w

aarde benaderd door deze af te leiden uit de reële w
aarde van  

bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrum
ent, of m

et behulp van w
aarderings-

m
odellen en w

aarderingstechnieken. Hierbij w
ordt gebruikgem

aakt van recente gelijksoortige 
‘at arm

’s length’-transacties, van de DCF-m
ethode (contante w

aarde van kasstrom
en) en/of 

van optiew
aarderingsm

odellen, rekening houdend m
et specifieke om

standigheden.

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen leasecontracten bestaan w
aarbij een groot deel van de voor- en 

nadelen die aan de eigendom
 verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten 

w
orden verantw

oord als operationele leasing. Leasebetalingen w
orden, rekening houdend m

et 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verw

erkt in de w
inst-en-verlies- 

rekening over de looptijd van het contract.

3. Grondslagen voor de w
aardering van activa en passiva en voor bepaling van het 

resultaat 11

M
ateriële vaste activa

De m
ateriële vaste activa zijn gew

aardeerd op basis van aanschaffing- of voortbrengings- 
kosten onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen vangen aan op het m

om
ent van 

gereed m
elding of ingebruiknam

e. De ontvangen doelsubsidies w
orden in m

indering gebracht 
op de m

ateriële vaste activa. In verband m
et de lange periode w

aarbinnen de terreinen niet 
alternatief kunnen w

orden aangew
end, w

ordt eveneens op terreinen afgeschreven.  

De gebouw
en, terreinen en installatie w

orden lineair afgeschreven tot 2040. Ten aanzien van 
de overige bedrijfsm

iddelen w
orden de volgende afschrijvingsterm

ijnen gehanteerd: 
 

• 
m

eet- en autom
atiseringsapparatuur ............................................................................3,3-10 jaar 

 
• 

intern transportm
ateriaal  .............................................................................................................4 jaar 

 
• 

kantoorinrichting en overige inventarissen  .....................................................................3,3-5 jaar 
 

• 
auto's  ..................................................................................................................................................4 jaar  

 Financiële vaste activa

De effecten opgenom
en onder de financiële vaste activa w

orden gew
aardeerd tegen de  

reële w
aarde. Transactiekosten, die zijn toe te rekenen aan effecten, w

orden in de eerste 
w

aardering verw
erkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde w

orden de transactiekosten  
in de w

inst-en-verliesrekening verw
erkt. Er zijn geen derivaten en COVRA past geen  

hedge-accounting toe.

Bijzondere w
aardeverm

inderingen vaste activa

De vennootschap beoordeelt per balansdatum
 of er aanw

ijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere w

aardeverm
indering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanw

ezig 
zijn, w

ordt de realiseerbare w
aarde van het actief vastgesteld. Indien het niet m

ogelijk is de 
realiseerbare w

aarde voor het individuele actief te bepalen, w
ordt de realiseerbare w

aarde 
bepaald van de kasstroom

-genererende eenheid w
aartoe het actief behoort.

Van een bijzondere w
aardeverm

indering is sprake als de boekw
aarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare w
aarde; de realiseerbare w

aarde is de hoogste van de opbrengstw
aarde 

en de bedrijfsw
aarde. Een bijzonder-w

aardeverm
inderingsverlies w

ordt direct als last  verw
erkt 

in de w
inst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekw

aarde van het  
betreffende actief. Afgelopen boekjaar hebben zich geen bijzondere w

aardeverm
inderingen 

van vaste activa voorgedaan.

Voorraden

De voorraden hulpm
aterialen voor de opslag zijn gew

aardeerd volgens de fifo-m
ethode tegen 

verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstw
aarde. De verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten 

die sam
enhangen m

et de verkrijging, alsm
ede de gem

aakte kosten om
 de voorraden op hun 

huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De lagere opbrengstw
aarde is de geschatte 

verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de  
opbrengstw

aarde w
ordt rekening gehouden m

et de incourantheid van de voorraden.  
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aarde w

ordt bepaald door individuele beoordeling van de  
voorraden.

Vorderingen

Vorderingen w
orden bij eerste verw

erking gew
aardeerd tegen de reële w

aarde van de  
tegenprestatie. Vorderingen w

orden na eerste verw
erking gew

aardeerd tegen de geam
orti-

seerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekom

en betalingsterm
ijn w

ordt de reële w
aarde bepaald aan de hand van de contante 

w
aarde van de verw

achte ontvangsten en w
orden er op basis van de effectieve rente rente- 

inkom
sten ten gunste van de w

inst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen w
egens  

oninbaarheid w
orden in m

indering gebracht op de boekw
aarde van de vordering. 

Liquide m
iddelen

Liquide m
iddelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s m

et een looptijd korter dan 
tw

aalf m
aanden. Liquide m

iddelen w
orden gew

aardeerd tegen nom
inale w

aarde.

4. Voorzieningen

Algem
een

Voorzieningen w
orden gevorm

d voor in rechte afdw
ingbare of feitelijke verplichtingen die op  

de balansdatum
 bestaan, w

aarbij het w
aarschijnlijk is dat een uitstroom

 van m
iddelen 

noodzakelijk is en w
aarvan de om

vang op betrouw
bare w

ijze is te schatten. De voorzieningen 
w

orden gew
aardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

 de 
verplichtingen per balansdatum

 af te w
ikkelen. De voorzieningen w

orden gew
aardeerd tegen 

de nom
inale w

aarde van de uitgaven die naar verw
achting noodzakelijk zijn om

 de verplichtin-
gen af te w

ikkelen, tenzij anders verm
eld.

De berekeningsgrondslagen en uitgangspunten die aan de voorzieningen ten grondslag liggen 
w

orden eens in de 5 jaar herzien. In 2015 zijn de voorzieningen uitgebreid geëvalueerd en 
jaarlijks vindt een korte evaluatie plaats. Hierbij zijn alle variabelen en de uitgangspunten 
beoordeeld. In hiernavolgende tabel zijn de variabelen en uitgangspunten opgenom

en.

Bij de berekening van de voorziening eindberging is vanw
ege een aantal onzekere factoren in 

de uitgangspunten van deze berekening alsm
ede de extreem

 lange tijdshorizon w
aarop deze 

betrekking heeft, een bandbreedte aangehouden van 25% ten opzichte van de kostenschatting 
van € 2,14 m

iljard. Om
 dezelfde reden is een bandbreedte aangehouden van 10% voor de 

overige voorzieningen.

Voorziening
Variabele

31 decem
ber 2019

31 decem
ber 2018

Eindberging
Inflatie

2,0%
2,0%

Reële rente
2,3%

2,3%

Kostenschatting 
eindberging

EUR 2 m
iljard  

(pp 2019, verdiscon-
teerd m

et 2,3%

EUR 2 m
iljard  

(pp 2018, verdiscon-
teerd m

et 2,3%
Jaardotatie

1.170.000
3.016.000

Extra vrijval (-/-) / 
dotatie

-7.192.000
251.000

Bandbreedte
25%

25%

HABOG
Inflatie

2,0%
2,0%

Reële rente
2,3%

2,3%

Jaardotatie
3.726.000

3.763.000

Extra dotatie
0

21.000

Vrijval per jaar
4.918.000

4.947.000

Bandbreedte
10%

10%

VOG
Inflatie

2,0%
2,0%

Reële rente
2,3%

2,3%

Jaardotatie
2.892.000

4.398.000

Extra dotatie
0

9.000

Vrijval per jaar
3.428.000

2.395.000

Bandbreedte
10%

10%

LOG
Inflatie

2,0%
2,0%

Reële rente
2,3%

2,3%

Eenm
alige dotatie

0
0

Jaardotatie
55.000

92.000

Eenm
alige vrijval

0
0

Vrijval per jaar
193.000

191.000

Bandbreedte
10%

10%
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Voorziening
Variabele

31 decem
ber 2017

31 decem
ber 2017

COG
Inflatie

2,0%
2,0%

Reële rente
2,3%

2,3%

Eenm
alige dotatie

0
0

Vrijval per jaar
72.000

71.000

Onderhouds- 
voorzieningen

Inflatie
2,0%

2,0%

Jaardotatie
1.254.000

1.683.000

Onttrekking
1.552.000

1.896.000

Voorziening eindberging

De voorziening eindberging betreft de uitgaven van de uiteindelijke definitieve verw
ijdering van 

het afval (eindberging) na 2130 (inclusief uitgaven voor locatiekeuze en ontm
anteling van de 

COVRA-site) en heeft betrekking op zow
el laag- en m

iddelradioactief afval als hoogradioactief 
afval. Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die pas in de verre toekom

st tot  
uitgaven leiden. Gezien de aard van de kosten w

ordt m
et geraam

de grootheden gew
erkt,  

zow
el w

at betreft bedragen als w
erkw

ijze en capaciteit.

Aangezien volgens het nationale beleid de eindberging rond 2130 operationeel is m
oet door de 

vennootschap m
et kostenram

ingen w
orden gew

erkt. De m
eest recente schatting uit OPERA 

vorm
t de basis voor de w

aardering van de voorziening eindberging. Het resultaat van deze 
analyse is in 2018 gepresenteerd en is voor 2019 nog actueel.

Voorziening toekom
stige uitgaven overig radioactief afval

De voorziening bestem
d voor vloeibaar afval is gebaseerd op de geraam

de uitgaven van 
verw

erking in de verbrandingsinstallatie voor organische vloeistoffen of verw
erking via een 

biologische/chem
ische reiniging voor ander vloeibaar afval.

Voorziening toekom
stige uitgaven LOG

De Laag- en m
iddelradioactief afval Opslag Gebouw

en (LOG) veroorzaken uitgaven ook nadat 
ze volledig zijn gevuld en afgeschreven. Voor de direct aanw

ijsbaar te m
aken uitgaven is een 

voorziening gevorm
d. De jaarlijkse onderhoudsuitgaven, grootschalige renovaties en vaste 

lasten w
orden ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening toekom
stige uitgaven COG

Voor uitgaven van het in opslag houden en de uiteindelijke verw
ijdering van calcinaat is een 

voorziening gevorm
d. Deze uitgaven bestaan uit: 

 
• 

vaste jaarlasten m
et betrekking tot de grond onder het COG en het gebouw

 zelf 
 

• 
toekom

stige onderhoudsuitgaven 
 

• 
uitgaven van conditionering en afvoer 

 
• 

beheers-uitgaven voor de periode nadat het COG is gevuld.

De jaarlijkse beheersuitgaven en vaste lasten w
orden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening toekom
stige uitgaven VOG

Voor uitgaven van het in opslag houden van verarm
d uranium

 is eveneens een voorziening 
gevorm

d. Deze uitgaven bestaan uit: 
 

• 
vaste jaarlasten m

et betrekking tot de grond onder het VOG en het gebouw
 zelf 

 
• 

toekom
stige onderhoudsuitgaven 

 
• 

uitgaven van conditionering voordat eindberging m
ogelijk is 

 
• 

beheers-uitgaven voor de periode nadat het VOG is gevuld en totdat eindberging  
 

 
plaatsvindt.

De jaarlijkse beheersuitgaven en vaste lasten w
orden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening toekom
stige uitgaven HABOG (Hoogradioactief Afval Behandeling- en Opslag Gebouw)

Voor uitgaven van het in opslag houden van hoog radioactief afval is een voorziening gevorm
d. 

Deze uitgaven bestaan uit: 
 

• 
vaste jaarlasten m

et betrekking tot de grond onder het HABOG en het gebouw
 zelf 

 
• 

toekom
stige onderhoudsuitgaven 

 
• 

beheers-uitgaven voor de actieve exploitatie periode (tot 01-01-2040) 
 

• 
beheers-uitgaven voor de periode nadat het HABOG is gevuld en totdat eindberging  

 
 

plaatsvindt (de passieve exploitatieperiode).

De jaarlijkse uitgaven w
orden ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening groot onderhoud

Voor de uitgaven voor groot onderhoud aan het afvalverw
erkingsgebouw

 (inclusief m
achines 

en installaties), het kantoorgebouw
 en de infrastructuur is een voorziening groot onderhoud 

gevorm
d. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een 45-jarig onderhoudsplan. Voor de voorziening 

geldt dat de uitgaven voor groot onderhoud aan deze voorziening w
orden onttrokken en dat de 

voorziening jaarlijks w
ordt op-gerent/opgehoogd op basis van 2,0% inflatie. 
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De m
odules van het VOG w

orden afgeschreven op basis van ingebruiknam
e en vulgraad.  

De overige bedrijfsm
iddelen w

orden lineair afgeschreven. 
 Vennootschapsbelasting

Als gevolg van de invoering van de W
et m

odernisering VPB-plicht overheidsondernem
ingen, 

is de vennootschap vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig gew
orden. Er is een 

vaststellingsovereenkom
st m

et de Belastingdienst gesloten w
aarin beschreven is hoe de 

fiscale balans opgesteld dient te w
orden en de w

ijze w
aarop jaarlijks bij het indienen van de 

aangifte vennootschapsbelasting de fiscale resultatenrekening di ent te w
orden opgesteld.  

Er vindt geen inning plaats.

4. Financiële instrum
enten en risicobeheersing

Valutarisico

Voor de effecten die COVRA heeft buiten de Europese Unie loopt COVRA valutarisico’s.  
Op basis van een risicoanalyse w

ordt bepaald w
elke risico’s w

orden afgedekt. Voor de effecten 
die COVRA heeft per 31 decem

ber 2019 zijn de valutarisico’s niet afgedekt. 
 Prijsrisico

COVRA N.V. loopt risico’s ten aanzien van de w
aardering van effecten, opgenom

en onder 
financiële vaste activa. De vennootschap beheerst het m

arktrisico door stratificatie aan te 
brengen in de portefeuille, en lim

ieten te stellen.

Renterisico

COVRA N.V. loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (onder financiële vaste activa). 
M

et betrekking tot vastrentende vorderingen onder de financiële vaste activa loopt COVRA N.V. 
risico’s over de reële w

aarde als gevolg van w
ijzigingen in de m

arktrente. M
et betrekking tot 

de financiële vaste activa w
orden geen financiële derivaten m

et betrekking tot afdekking van 
het renterisico gecontracteerd. De voorzieningen w

orden thans op-gerent m
et 2,3% (langjarig 

rente gem
iddelde). De actuele renteontw

ikkelingen in de toekom
st kunnen een grote im

pact 
hebben op het realiseren van hetbenodigde doelverm

ogen. Ten m
inste iedere vijf jaar w

ordt 
een rente-toets uitgevoerd.

Kredietrisico

COVRA N.V. kent beperkte kredietrisico’s om
dat zaken gedaan w

orden m
et betrouw

bare 
partijen. Periodiek vindt toetsing plaats op de inbaarheid van vorderingen. Ultim

o 2019 is een 
beperkte voorziening voor oninbaarheid gevorm

d. 

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen betreft de verplichtingen ingevolge jubileum
 uitkeringen 

(25 jaar), alsm
ede een toegezegde diensttijduitkering bij pensionering. De voorziening is op  

contante w
aarde gew

aardeerd.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden w
orden bij de eerste verw

erking gew
aardeerd tegen reële w

aarde.  
Kortlopende schulden w

orden na eerste verw
erking gew

aardeerd tegen geam
ortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag onder aftrek van transactiekosten. Dit is m
eestal de 

nom
inale w

aarde.

Netto om
zet

De netto om
zet betreft de, aan de aanbieders van radioactief afval, in rekening gebrachte  

bedragen op grond van de thans verrichte en in de toekom
st te verrichten diensten ter zake 

van in 2019 geaccepteerd afval.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten betreffen de interne en aan derden betaalde kosten voor het inzam
elen en 

het verw
erken van afval, alsm

ede de kosten voor het transport, de verbruikte hulpm
aterialen 

bij opslag, de salariskosten en de afschrijvingen op m
ateriële vaste activa. Daarnaast is  

rekening gehouden m
et de in 2019 of later nog te m

aken kosten voor de verw
erking in de 

eigen installaties van het in 2019 al opgehaalde afval.

Pensioenen

COVRA heeft een pensioenregeling. Deze regeling w
ordt gefinancierd door afdrachten aan een 

pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen w
orden gew

aardeerd volgens de ‘verplichting 
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering w

ordt de aan de pensioen- 
uitvoerder te betalen prem

ie als last in de w
inst-en-verliesrekening verantw

oord.  
COVRA heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij de pensioenuitvoerder, anders dan het voldoen van hogere toekom

stige prem
ies.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte econom
ische levensduur van de betreffende 

activa. De afschrijving op de gebouw
en, terreinen, m

achines en installaties voor het laag- en 
m

iddelradioactief afval w
ordt berekend volgens de lineaire m

ethode.
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Toelichting op de posten van de balans 
in duizenden EURO ’s

1. M
ateriële vaste activa

Een gecom
prim

eerd overzicht van de m
utaties in de m

ateriële vaste activa kan als volgt 
w

orden w
eergegeven: 

terreinen/ 
bedrijfs-

gebouw
en 
en 

m
achines/

installaties *

overige 
bedrijfs- 

m
iddelen

ActivaIn
Aanbouw

Totaal

Stand per 1 januari 2019

Aanschafw
aarde

49.080
12.935

286
62.301

Afschrijving
-37.982

-8.888
0

-46.870

Boekw
aarde 1 januari 2019

11.098
4.047

286
15.431

M
utaties in 2019:

Investeringen
0

0
939

939
Her-rubricering activa in aanbouw

0
799

-799
0

Af: bijdragen investeringen
0

0
0

0

Af: desinvesteringen
0

0
0

0

Afschrijving desinvesteringen
0

0
0

0

Af: afschrijvingen
-490

-804
0

-1.294
Boekw

aarde per 31 decem
ber 

2019
10.608

4.042
426

15.076

Stand per 31 decem
ber 2019

Aanschafw
aarde einde boekjaar

49.080
13.734

426
63.240

Afschrijving einde boekjaar
-38.472

-9.692
0

-48.164
Boekw

aarde per 31 decem
ber 

2019
10.608

4.042
426

15.076

*) Vanw
ege het toerekenen van een aandeel in terreinen/bedrijfsgebouw

en aan de m
achines/installaties 

w
orden de terreinen/gebouw

en en m
achines/installaties niet separaat w

eergegeven.

   2. Financiële vaste activa

Een gecom
prim

eerd overzicht van de m
utaties in de financiële vaste activa kan als volgt 

w
orden w

eergegeven:

Stand
1 Jan 2019

Stortingen
2019

Gereali-
seerd

resultaat 
2019

Ongereali-
seerd

resultaat 
2019

Stand
31 dec 

2019

m
et  / 

zonder 
frequente

m
arkt-

notering
Aandelen

12.172
79.623

386
10.028

102.209
M

et frequente
m

arktnotering

Vastren-
tende 
w

aarden

4.979
65.982

87
2.590

73.638
M

et frequente 
m

arktnotering

Onroerend 
goed

6.968
27.560

715
1.857

37.100
M

et frequente 
m

arktnotering

Liquidite-
iten

15.995
-13.161

-8
-23

2.803
M

et frequente 
m

arktnotering

Totaal
40.114

160.004
1.180

14.452
215.750

3. Voorraden

Deze post betreft de voorraden em
ballage en hulpm

aterialen voor opslag van afval in de  
opslag-gebouw

en.

4. Vorderingen

31 dec 2019
31 dec 2018

Handelsdebiteuren
2.208

10.113

Nog te factureren om
zet

1.991
3.031

Nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen
133

103
4.332

13.247

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. Op de debiteuren is een  
voorziening voor oninbaarheid in m

indering gebracht van €162.000 (2018: €162.000). 
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iddelen

Dit betreft (lopende) bankrekeningen w
elke ter vrije beschikking van de vennootschap staan.

6. Geplaatst kapitaal

Het m
aatschappelijk kapitaal bedraagt €18 m

iljoen, w
aarvan is geplaatst en gestort  

€3,6 m
iljoen.

7. Niet uitkeerbare reserve (w
ettelijke reserve)

Op 8 m
ei 2002 heeft een statutenw

ijziging plaatsgevonden, w
aarbij o.a. de denom

inatie van 
de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is gew

ijzigd van gulden in euro. Voor het 
hieruit ontstane verschil is een niet uitkeerbare reserve gevorm

d ad €30.000 als bedoeld in 
artikel 67a, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk W

etboek.

8. Overige reserve

Het doel van de voorzieningen is om
 de financiële verplichtingen, die COVRA heeft als gevolg 

van de ontvangst van radioactief afval (en de daarbij horende toekom
stige kosten), tot  

uitdrukking te laten kom
en. Door m

iddel van dotaties kan een voorziening in om
vang toenem

en. 
Naast de dotatie als uitbreiding van m

3 bij toenam
e van inkom

end afval (afvaldotatie) w
ordt de 

voorziening opgehoogd m
et een rentedotatie van 4,3% per jaar. In 2019 zijn de uitgangspunten 

die voor de vorm
ing van de voorzieningen van belang zijn (inflatie, rentevoet en bandbreedten), 

uitgebreid geëvalueerd, m
et als belangrijkste onderbouw

ing een asset liability m
anagem

ent- 
studie (ALM

-studie). Hierbij w
orden de langlopende verplichtingen die COVRA heeft (de  

voorzieningen) gem
atcht m

et verschillende beleggingsstrategieën. Dit gaf geen aanleiding  
om

 w
ijzigingen aan te brengen in de gehanteerde uitgangspunten.

Daarnaast zijn alle andere uitgangspunten geactualiseerd. De inschatting van de uitgaven aan 
de eindberging zijn geactualiseerd van prijspeil 2018 naar prijspeil 2019, verdisconteerd naar 
2130 m

et 2,3% is 2,14 m
iljard (prijspeil 2017: 2,05 m

iljard, prijspeil 2018 2,09 m
iljard). UREN-

CO heeft aangegeven dat zij langer zullen doorleveren. In de voorzieningen tot ultim
o 2018 

w
erd uitgegaan van een levering tot 2030. 

In 2019 is dit uitgangspunt gew
ijzigd in 2050. In de herberekening van de voorziening eindber-

ging is hierm
ee rekening gehouden. Vanaf 2030 is een lineaire afbouw

 tot 0 in 2051 verw
erkt 

in de dotaties aan de voorziening eindberging. De uitgaven voor de voorziening eindberging  
zullen naar verw

achting m
arginaal hoger w

orden. Voorts is het ontm
antelingsafval van 

URENCO m
eegenom

en in de dotaties aan de voorziening eindberging (en VOG-voorziening). 
En daarnaast heeft COVRA door voortschrijdend inzicht ook rekening gehouden m

et de m
eest 

recente ontm
antelingsplannen van andere belangrijke afvalleveranciers in de dotaties aan de 

voorziening eindberging. Hierm
ee w

as in de uitgaven eindberging reeds rekening gehouden 
echter in de dotaties nog niet, m

ede om
dat hierin nog onvoldoende inzicht w

as. 

Daarnaast zijn de uitgaven voor locatiekeuze verder geactualiseerd naar de huidige inzichten. 
De conclusie uit dit onderzoek is dat de uitgaven voor locatiekeuze te hoog w

aren ingeschat 
(te w

eten € 100 m
iljoen). De huidige inzichten geven aan dat de verw

achte uitgaven ca € 50 
m

iljoen zullen zijn. De periodiciteit van de uitgaven is eveneens herzien zodat het verw
achte 

uitgavenpatroon nog beter aansluit op de details van de uitkom
sten van het OPERA-onderzoek 

uit 2017. De looptijd blijft w
el hetzelfde, van 2100-ca 2180. De im

pact van bovenstaande ac-
tualisaties is in totaal € 7.192.000. Deze is verw

erkt in de vrijval voorziening eindberging 2019.

31 dec 2019
31 dec 2018

Saldo begin boekjaar
-11.603

-9.048

Resultaat verdeling
16.251

-2.555

Saldo einde boekjaar
4.648

-11.603

Stand
1 jan 2019

Rente
2019

Dotatie
2019

Onttrekking/
Vrijval 2019

Stand
31 dec 2019

Eindberging
96.668

4.158
1.170

-7.192
94.804

Overig radioactief 
afval

93
0

0
0

93

LOG
6.152

264
56

-193
6.278

COG
4.111

177
0

-72
4.216

VOG
66.000

2.838
2.892

-3.428
68.302

HABOG
73.797

3.173
3.726

-4.918
75.778

Groot onderhoud
14.927

0
1.254

-1.552
14.629

Uitgestelde beloningen 
74

0
6

-6
75

261.822
10.610

9.103
-17.361

264.174

9. Voorzieningen
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10. Kortlopende schulden

 31 dec 2019
 31 dec 2018

Schulden aan leveranciers
1.028

1.933

Om
zetbelasting

31
 750

Loonheffing en sociale prem
ies

159
146

Overige schulden inzake:

- Verplichtingen bouw
 HABOG

2.087
3.295

- Overige verplichtingen
2.416

2.486

5.721
8.610

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

COVRA heeft een service-contract afgesloten m
et Canon d.d. 1 juni 2016 voor de duur van  

6 jaar voor de kopieerm
achines. De kosten hiervan per jaar zijn € 7.200.

 Toelichting op de posten van de w
inst- en verliesrekening  

in duizenden EURO ’s 
 11. Netto om

zet

De om
zet betreft de aan leveranciers in rekening gebrachte bedragen w

egens het inzam
elen, 

bew
erken, bew

aren en verw
ijderen ter zake van in 2019 geaccepteerd radioactief afval,  

alsm
ede bijdragen voor de exploitatie en diverse om

zet.

2019
2018

Om
zet ophaaldiensten:

Vast afval
5.329

5.025
Vloeibaar afval

1.109
582

Beton containers
  153

  2.729
M

osaïk containers
0

0
M

olybdeen afval
3.206

3.393
U

3 O
8

1.515
4.845

Overig
1.210

1.202
Totaal om

zet ophaaldiensten
12.522

17.776
Bijdragen exploitatie:
RID exploitatie HABOG

61
61

ECN/NRG exploitatie HABOG
1.318

1.329
EPZ exploitatie HABOG

2.442
2.490

URENCO exploitatie VOG 
2.182

2.141
Totaal bijdragen exploitatie

6.003
6.021

SUBTOTAAL NETTO OM
ZET

18.525
23.797

Overige bedrijfsopbrengsten:
Transportkosten DV70 containers

457
1.440

Project advies
416

357
Uitlenen personeel

23
201

Overige
363

1.105
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

1.259
3.103

TOTALE NETTO OM
ZET

19.784
26.900

  



88 12. Salarissen en sociale lasten

Dit betreft de over 2019 betaalde salarissen, pensioenprem
ies en prem

ies sociale lasten. 
 

2019
2018

Salarissen
3.901

3.811
Sociale lasten

690
696

Pensioen prem
ies

927
656

5.518
5.163

Ultim
o 2019 w

aren 63 w
erknem

ers in dienst van de vennootschap (2018: 65).  
Alle m

edew
erkers w

aren w
erkzaam

 in Nederland.

Bezoldiging directie en Raad van Com
m

issarissen

De periodiek betaalde beloning voor de directie bedroeg :

2019
2018

Basissalaris
173

170

Sociale lasten
12

11
Pensioenbijdrage

38
31

De in de pensioenbijdrage opgenom
en com

pensatie naar aanleiding van het W
itteveenkader  

is over 2019 € 9.624 (2018: € 9.432). De bezoldiging van de com
m

issarissen beliep in totaal 
€73.000. De bezoldiging van de  president-com

m
issaris w

as €21.000 en van de overige vier 
leden gezam

enlijk €52.000. 
 Beloningsverhouding

Op basis van de GRI Standards is de beloningsverhouding de ratio tussen de totale bezoldiging 
van de directie en de m

ediaan van de totale bezoldiging van alle overige m
edew

erkers. 

Beloning = vaste beloning plus pensioenkosten
2019

2018

Beloning Directeur
211

201

M
ediaan overige w

erknem
ers

62
59

Beloningsverhouding
3,4

3,4

13. Afschrijvingen m
ateriële vaste activa

2019
2018

AVG
527

573

LOG
0

236
Kantoor/voorlichting

254
254

Bedrijfsautom
atisering

16
16

Overige vaste activa
497

558

1.294
1.637

14. Overige bedrijfskosten

2019
2018

Opslag
357

331

Verw
erking

1.716
808

Transport & Logistiek
265

205

Transport kosten DV70
523

1.440

HABOG
888

820

Onderhoud & System
en

1.298
796

Voorzieningen
-6.700

5.645

Directie
75

42

Adm
inistratie & Financiën

16
20

Facilitaire Dienst
263

266

Controle & Zorg
389

377

Onderzoek, Ontw
ikkeling & Com

m
unicatie

92
86

Huisvesting
501

468

Sponsorkosten
36

30

Overige kosten
1.577

1.421

1.296
12.755
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15 Financiële baten & lasten

2019
2018

Overige rente baten
0

12

Ongerealiseerd resultaat financiële 
vaste activa

14.452
0

Gerealiseerd resultaat financiële vaste activa
1.180

114

Kosten verm
ogensbeheer

-423
0

Rentelasten
-24

-17

Rentedotaties aan voorzieningen
-10.610

-10.009

4.575
-9.900

Voorstel tot resultaatbestem
m

ing  
in duizenden EURO ’s

In de statuten is de volgende bepaling opgenom
en inzake w

inst: 
Artikel 21: De w

inst dient geheel te w
orden gereserveerd, tenzij de Algem

ene Vergadering (AV) 
anders beslist.

Resultaat verdeling

Ten laste van de Algem
ene reserve

Resultaat boekjaar
16.251

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Com
m

issarissen op 11 m
aart 2020 . 

Vastgesteld in de Algem
ene Vergadering op 27 m

aart 2020.

Directie COVRA N.V.

Ir. J. Boelen  
Directeur

Publicatiedatum
 3 april 2020

Raad van Com
m

issarissen 
 Drs. R.M

.M
. Fonville 

President com
m

issaris 
 M

.J.A. van der Hoeven

Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen

Drs. F.E. Leene
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aterhouseC
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N
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Pricew

aterhouseC
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.V. (KvK 34180287), Pricew
aterhouseC
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om
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aterhouseC
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aterhouseC
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eer inform

atie over deze vennootschappen, w
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ene 
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er van Koophandel te Am

sterdam
.

C
ontroleverklaring van de onafhankelijke accoun

tant
Jaarrekening
31

decem
ber

2019
1

januari2019
C

entrale O
rganisatie voor R

adioactief Afval (C
O

VR
A) N

.V.
C

ontrole
G

oedkeurend
31009659A018
KV

K
K

vkN
um

m
er uit D

B (nog te doen)
C

reate SBR
 E

xtension
1.0
R

otterdam
11

m
aart2020

Aan: de algem
ene vergadering en de raad van com

m
issarissen van Centrale O

rganisatie voor 
R

adioactief Afval (CO
VR

A) N
.V. 

V
erklaring over de jaarrekening 20

19
O

ns oordeel
N

aar ons oordeel geeft de jaarrekening van Centrale O
rganisatie voor R

adioactief Afval (CO
VR

A) N
.V. 

(‘de vennootschap’) een getrouw
 beeld van de grootte en de sam

enstelling van het verm
ogen van de 

vennootschap op 31decem
ber2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstem

m
ing m

et Titel 9 
Boek 2 van het in N

ederland geldende Burgerlijk W
etboek (BW

).

W
at w

e hebben gecontroleerd
W

ij hebben de in dit jaarrapport opgenom
en jaarrekening 2019 van Centrale O

rganisatie voor 
R

adioactief Afval (CO
VR

A) N
.V., statutair gevestigd te M

iddelburg,gecontroleerd.

D
e jaarrekening bestaat uit:

•
de balans per 31decem

ber2019;
•

de w
inst-en-verliesrekening over 2019; en

•
de toelichting m

et de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen.

H
et stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opm

aken van de jaarrekening is Titel 
9 Boek 2 BW

.

D
e basis voor ons oordeel

W
ij hebben onze controle uitgevoerd volgens N

ederlands recht, w
aaronder ook de N

ederlandse 
controlestandaarden

vallen. O
nze verantw

oordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘O

nze verantw
oordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

W
ij vinden dat de door ons verkregen controle-inform

atie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

O
nafhankelijkheid

W
ij zijn onafhankelijk van Centrale O

rganisatie voor R
adioactief Afval (CO

VR
A) N

.V. zoals vereist in 
de W

et toezicht accountantsorganisaties (W
ta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assuranceopdrachten (ViO
) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in N
ederland. Verder hebben w

ij voldaan aan de Verordening gedrags-en 
beroepsregels accountants (VG

BA).

Pagina 2
van 4

V
erklaring over de in het jaarrapport opgenom

en andere 
inform

atie
N

aast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, om
vat het jaarrapport andere inform

atie, 
die bestaat uit:
•

het voorw
oord;

•
de rapportstructuur;

•
het verslag

van de directie;
•

het verslag van de com
m

issarissen; en
•

de overige gegevens.

O
p grond van onderstaande w

erkzaam
heden zijn w

ij van m
ening dat de andere inform

atie:
•

m
et de jaarrekening verenigbaar is en geen m

ateriële afw
ijkingen bevat;

•
alle inform

atie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW
 is vereist.

W
ij hebben de andere inform

atie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overw

ogen of de andere inform
atie m

ateriële 
afw

ijkingen bevat.

M
et onze w

erkzaam
heden hebben w

ij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW
 en de 

N
ederlandse Standaard 720. D

eze w
erkzaam

heden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlew

erkzaam
heden bij de jaarrekening.

D
e directie is verantw

oordelijk voor het opstellen van de andere inform
atie, w

aaronder het verslag van 
de directie

en
het verslag van de com

m
issarissen en de overige gegevens in overeenstem

m
ing m

et Titel 
9 Boek 2 BW

.

V
erantw

oordelijkheden m
et betrekking tot de jaarrekening 

en de accountantscontrole
V

erantw
oordelijkheden van de directie en de raad van com

m
issarissen 

voor de jaarrekening
D

e directie is verantw
oordelijk voor:

•
het opm

aken en het getrouw
 w

eergeven van de jaarrekening in overeenstem
m

ing m
et Titel 9 

Boek 2 BW
; en voor

•
een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om

 het opm
aken van de 

jaarrekening m
ogelijk te m

aken zonder afw
ijkingen van m

aterieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.

Bij het opm
aken van de jaarrekening m

oet de directie afw
egen of de vennootschap in staat is om

 haar 
w

erkzaam
heden in continuïteit voort te zetten. O

p grond van het genoem
de verslaggevingsstelsel m

oet 
de directie de jaarrekening opm

aken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornem

en heeft om
 de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. D
e directie m

oet gebeurtenissen en om
standigheden 

w
aardoor gerede tw

ijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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D
e raad van com

m
issarissen is verantw

oordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap.

O
nze verantw

oordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
O

nze verantw
oordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat w

ij 
daarm

ee voldoende en geschikte controle-inform
atie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

O
nze doelstellingen zijn een redelijke m

ate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afw

ijking van m
aterieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 

en een controleverklaring uit te brengen w
aarin ons oordeel is opgenom

en. Een redelijke m
ate van 

zekerheid is een hoge m
ate m

aar geen absolute m
ate van zekerheid w

aardoor het m
ogelijk is dat w

ij 
tijdens onze controle niet alle afw

ijkingen van m
aterieel belang ontdekken.

Afw
ijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn m

aterieel indien redelijkerw
ijs 

kan w
orden verw

acht dat deze, afzonderlijk of gezam
enlijk, van invloed kunnen zijn op de 

econom
ische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nem

en. D
e m

aterialiteit 
beïnvloedt de aard, tim

ing en om
vang van onze controlew

erkzaam
heden en de evaluatie van het effect 

van onderkende afw
ijkingen op ons oordeel.

Een m
eer gedetailleerde beschrijving van onze verantw

oordelijkheden is opgenom
en in de bijlage bij 

onze controleverklaring.

R
otterdam

, 11m
aart2020

Pricew
aterhouseCoopers Accountants N

.V.

O
rigineel getekend door drs. J. van H

oof R
A

Pagina 4
van 4

B
ijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 20

19 
van C

entrale O
rganisatie voor R

adioactief A
fval (C

O
V

R
A

) 
N

.V
.

In aanvulling op w
at is verm

eld in onze controleverklaring hebben w
ij in deze bijlage onze 

verantw
oordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht w

at een 
controle inhoudt.

D
e verantw

oordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening
W

ij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben w
aar relevant 

professionele oordeelsvorm
ing toegepast in overeenstem

m
ing m

et de N
ederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. O
nze controle bestond 

onder andere uit:
•

H
et identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afw

ijkingen van m
aterieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlew

erkzaam
heden en het verkrijgen van controle-inform

atie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afw

ijking van m
aterieel 

belang niet ontdekt w
ordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van sam

enspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•
H

et verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle m
et als doel 

controlew
erkzaam

heden te selecteren die passend zijn in de om
standigheden. D

eze 
w

erkzaam
heden hebben niet als doel om

 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vennootschap.

•
H

et evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan.

•
H

et vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. O

ok op basis van de verkregen controle-inform
atie vaststellen of er gebeurtenissen en 

om
standigheden zijn w

aardoor gerede tw
ijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als w
ij concluderen dat er een onzekerheid 

van m
aterieel belang bestaat, zijn w

ij verplicht om
 aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, m

oeten w
ij onze verklaring aanpassen. O

nze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-inform

atie die verkregen is tot de datum
 van onze controleverklaring. Toekom

stige 
gebeurtenissen of om

standigheden kunnen er echter toe leiden dat een ondernem
ing haar 

continuïteit nietlanger kan handhaven.
•

H
et evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenom
en toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw

 beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

W
ij com

m
uniceren m

et de raad van com
m

issarissen onder andere over de geplande reikw
ijdte en 

tim
ing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekom
en, w

aaronder eventuele significante tekortkom
ingen in de interne beheersing.
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A
ssurancerapport van de on

afhankelijke accoun
tant 

Aan: de directie en de raad van com
m

issarissen van Centrale O
rganisatie voor R

adioactief Afval 
(CO

VR
A) N

.V.

A
ssurancerapport bij de duurzaam

heidsinform
atie

20
19

O
nze conclusie

O
p grond

van onze w
erkzaam

heden is ons niets gebleken op basis w
aarvan w

ij zouden m
oeten 

concluderen dat de duurzaam
heidsinform

atie
opgenom

en in het jaarrapport2019
van Centrale

O
rganisatie voor R

adioactief Afval (CO
VR

A) N
.V.,nietin alle van m

aterieel belang zijnde aspecten,
een

betrouw
bare en toereikende w

eergave geeft van:
•

het beleid en de bedrijfsvoering ten aanzien van m
aatschappelijk verantw

oord ondernem
en; en

•
de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied voor het jaar geëindigd op

31 decem
ber 2019,

in overeenstem
m

ing m
et de Sustainability R

eporting Standards van het G
lobal R

eporting Initiative 
(G

R
I)en de intern gehanteerde verslaggevingscriteria

zoals toegelicht in de paragraaf
‘verslaggevingscriteria’.

W
at w

e hebben beoordeeld
W

ij hebben de duurzaam
heidsinform

atie
opgenom

en in het jaarrapportbeoordeeld voorhet jaar 
geëindigd op 31 decem

ber 2019, zoals opgenom
en in de volgende secties in het jaarrapport(hierna: 

“de duurzaam
heidsinform

atie”):
•

D
e organisatie;

•
H

et beleid.
D

eze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte m
ate van zekerheid.

D
e

duurzaam
heidsinform

atie
om

vateen w
eergave van het beleid en de bedrijfsvoering van

Centrale 
O

rganisatie voor R
adioactief Afval (CO

VR
A) N

.V., statutair gevestigd te M
iddelburg

(hierna: “CO
VR

A 
N

.V.”),ten aanzien van m
aatschappelijk verantw

oord ondernem
en

en van
de gebeurtenissen en de 

prestaties op dat gebied gedurende 2019.

D
e basis voor onze conclusie

W
ij hebben onze beoordeling

uitgevoerd volgensN
ederlands recht, w

aaronder ook de N
ederlandse 

Standaard 3810N
‘Assuranceopdrachten inzake m

aatschappelijke verslagen’valt. O
nze 

verantw
oordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘O

nze verantw
oordelijkheden 

voor de beoordeling van de duurzaam
heidsinform

atie’.

W
ij vinden dat de door ons verkregen assurance-inform

atie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie.
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O
nafhankelijkheid

en kw
aliteitsbeheersing

W
ij zijn onafhankelijk van CO

VR
A N

.V.zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assuranceopdrachten (ViO

) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in N

ederland. Verder hebben w
ij voldaan aan de Verordening gedrags-en 

beroepsregels accountants (VG
BA).

W
ij passen de N

adere voorschriften kw
aliteitssystem

en
(N

VK
S)toe. O

p grond daarvan beschikken w
ij 

over een sam
enhangend stelsel van kw

aliteitsbeheersing,inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere 
relevante w

et-en regelgeving.

Verslaggevingscriteria
D

e duurzaam
heidsinform

atie dient gelezen
en begrepen

te w
orden in de context van de 

verslaggevingscriteria.D
e directie

van CO
VR

A N
.V.is verantw

oordelijk voor het selecteren en 
toepassen

van deze verslaggevingscriteria, rekening houdend m
et de van toepassing zijnde w

et-en
regelgeving m

et betrekking tot verslaggeving. 

D
e gehanteerde verslaggevingscriteria voor het opstellen van de duurzaam

heidsinform
atie

zijn
de 

Sustainability R
eporting Standardsvan G

lobal R
eporting Initiative (G

R
I)en de intern gehanteerde 

verslaggevingscriteria, zoals toegelicht in bijlage 4 ‘O
ver dit jaarrapport’bij het jaarrapport. H

et 
ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling en m

eting van niet-financiële inform
atie biedt de 

m
ogelijkheid verscheidene, acceptabele m

eettechnieken toe te passen. H
ierdoor kan de 

vergelijkbaarheid tussen entiteiten onderling en in de tijd beïnvloed w
orden.

Beperkingen in de
reikw

ijdte van onze beoordeling
In de duurzaam

heidsinform
atie

is toekom
stgerichte inform

atie opgenom
en zoals verw

achtingen ten 
aanzien van am

bities, strategie, plannen en ram
ingen en risico-inschattingen. Inherent aan 

toekom
stgerichte inform

atie is dat de w
erkelijke uitkom

sten in de toekom
st w

aarschijnlijk zullen 
afw

ijken van deze verw
achtingen. D

e hieruit voortvloeiende afw
ijkingen kunnen van m

aterieel belang 
zijn. W

ij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekom
stgerichte 

inform
atie in de duurzaam

heidsinform
atie.

D
e verw

ijzingen naar externe bronnen of w
ebsites in de duurzaam

heidsinform
atie

m
aken geen 

onderdeel uit van de duurzaam
heidsinform

atie
die door ons is beoordeeld. W

ij verstrekken derhalve 
geen zekerheid over deze inform

atie buiten het jaarrapport.

V
erantw

oordelijkheden
voor de duurzaam

heidsinform
atie

en de 
beoordeling
Verantw

oordelijkheden van de directie en de raad van com
m

issarissen
D

e directie
van CO

VR
A N

.V.is verantw
oordelijk voor het opstellen

van betrouw
bare en toereikende 

duurzaam
heidsinform

atie
in overeenstem

m
ing m

et de verslaggevingscriteria zoals toegelicht in de 
paragraaf ‘verslaggevingscriteria’, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikersen

het bepalen 
van m

ateriële onderw
erpen.D

e door de directie
gem

aakte keuzes ten aanzien van de reikw
ijdte van de 

duurzaam
heidsinform

atie
en het verslaggevingsbeleid

zijn uiteengezet in bijlage 4 ‘O
ver dit 

jaarrapport’bijhet jaarrapport.
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D
e directie

is ook verantw
oordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk 

acht om
 het opm

aken van de duurzaam
heidsinform

atie
m

ogelijk te m
aken zonder afw

ijkingen van 
m

aterieel belang als gevolg van fraude of fouten.

D
e raad van com

m
issarissen is verantw

oordelijk voor het uitoefenen van toezicht op
het 

rapportageproces van de vennootschap
ten aanzien van de duurzaam

heidsinform
atie.

O
nze verantw

oordelijkheden voor de beoordeling van de duurzaam
heidsinform

atie
O

nze verantw
oordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat w

ij 
daarm

ee voldoende en geschikte assurance-inform
atie verkrijgen voor de

door ons af te geven 
conclusie.

D
e w

erkzaam
heden die w

orden verricht bij het verkrijgen van een beperkte m
ate van zekerheid zijn 

gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van inform
atie en variëren in aard en tim

ing
van, en zijn 

geringer in om
vang, dan die bij een controleopdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke m

ate 
van zekerheid. D

e m
ate van zekerheid die w

ordt verkregen bij beoordelingsopdrachten
is daarom

 ook 
aanzienlijk lager dan de zekerheid die w

ordt verkregen bij controleopdrachten.

U
itgevoerde w

erkzaam
heden

W
ij hebben deze beoordeling

professioneel-kritisch
uitgevoerd en hebben w

aar relevant professionele 
oordeelsvorm

ing toegepast in overeenstem
m

ing m
et de N

ederlandse Standaard 3810N
, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

O
nze w

erkzaam
heden bestonden onder andere uit:

•
H

et uitvoeren van een om
gevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante 

m
aatschappelijke them

a’s en kw
esties en de kenm

erken van de entiteit.
•

H
et evalueren van de geschiktheid van de gebruikte verslaggevingscriteria, de consistente 

toepassing hiervan en de toelichtingen die daarover in de duurzaam
heidsinform

atie
staan. D

it 
om

vat het evalueren van de uitkom
sten van de dialoog m

et belanghebbenden en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen doorde directie.

•
H

etverkrijgen van inzicht in de verslaggevingsprocessen die ten grondslag liggen aan de 
duurzaam

heidsinform
atie

inclusief het op hoofdlijnen kennisnem
en

van de interne beheersing, 
voorzoverrelevant is voor onze beoordeling.

•
H

et identificeren van gebieden in de duurzaam
heidsinform

atie
m

et een hoger risico
op

m
isleidende of onevenw

ichtige inform
atie ofafw

ijkingen
van m

aterieel belang als gevolg van 
fraude

of fouten. H
et op basis van deze risico-inschatting

bepalen en uitvoeren van 
w

erkzaam
heden gerichtop het vaststellen van de plausibiliteit van de duurzaam

heidsinform
atie. 

D
eze w

erkzaam
heden bestonden onder m

eer uit:
o

H
et afnem

en van interview
s m

et het m
anagem

ent (en/of relevante m
edew

erkers) 
verantw

oordelijk voor de (duurzaam
heids)strategie

en
het -beleid en de -prestaties;

o
H

et afnem
en van interview

s m
et relevante m

edew
erkers verantw

oordelijk voorhet aanleveren 
van inform

atie voor,het uitvoeren van interne controles op, en de consolidatie van gegevens in 
de duurzaam

heidsinform
atie;

o
H

et verkrijgen van assurance-inform
atie dat de duurzaam

heidsinform
atie

aansluit op de 
onderliggende adm

inistraties van de entiteit;
o

H
etop basis van beperkte deelw

aarnem
ingen

beoordelen van relevante interne en externe 
docum

entatie;
o

H
et analytisch evalueren van data en trends.

•
H

et aansluiten van de relevante financiële inform
atie m

et de jaarrekening.
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•
H

et evalueren van de consistentie van de duurzaam
heidsinform

atie
m

et de overige inform
atie in 

het jaarrapportbuiten de reikw
ijdte van onze beoordeling.

•
H

et evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van
de duurzaam

heidsinform
atie.

•
H

et overw
egen

of de duurzaam
heidsinform

atie
als geheel het beeld w

eergeeft in relatie tot het doel 
van de gehanteerde verslaggevingscriteria.

W
ij com

m
uniceren

m
et de raad van com

m
issarissen

onder andere over de geplande reikw
ijdte en 

tim
ing van de beoordeling en over de significante bevindingen die uit onze beoordeling naar voren zijn 

gekom
en.

R
otterdam

, 11 m
aart 2020

Pricew
aterhouseCoopers Accountants N

.V.

O
rigineel getekend door drs. J. van H

oof R
A
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Bijlage 1 Afkortingen- & Begrippenlijst 
 Afval, radioactief 

Een radioactieve stof kan door de m
inister van Econom

ische zaken of de  
 

ondernem
er als radioactieve afvalstof w

orden aangem
erkt, indien voor  

 
deze stof geen gebruik of product- of m

ateriaalhergebruik is voorzien door  
 

de m
inister of door de ondernem

er en de stof niet w
ordt geloosd

ALARA-principe 
‘As low

 as reasonably achievable’. Principe dat gehanteerd w
ordt  

 
organisatie om

 zoveel m
ogelijk m

ilieurisico’s te beperken.
Alfastraling 

De m
inst doordringende ioniserende straling van de drie m

eest  
 

voorkom
ende stralingssoorten (α, β en γ). Een α-deeltje bestaat uit tw

ee  
 

neutronen en tw
ee protonen

ANVS 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherm

ing 
AO/IB  

Adm
inistratieve Organisatie en Interne Beheersing

Arbo 
Arbeidsom

standigheden
AVG 

Afvalverw
erkingsgebouw

 voor laag- en m
iddelradioactief afval

Bètastraling 
Door atoom

kernen uitgezonden elektronen bij een radioactief vervalproces
Becquerel (Bq) 

Eenheid van radioactiviteit, ter grootte van 1 atoom
kernm

utatie  
 

(desintegratie) per seconde. Sym
bool = Bq

 
kBq = 10

3 Bq
 

M
Bq = 10

6  Bq
 

GBq = 10
9 Bq

 
TBq = 10

12 Bq
 

PBq = 10
15 Bq 

BHV  
Bedrijfs Hulp Verlening

CAO  
Collectieve arbeidsvoorw

aarden overeenkom
st

CIP 
Com

m
unicatie in practice

COG 
Container opslaggebouw

Conditionering 
Het in een m

atrix (beton) opsluiten van radioactief afval
CORA 

Com
m

issie Opslag Radioactief Afval
COVRA N.V.  

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval N.V.
(cyber)-DBT 

Design Basis Threat
Disposability 

De uiteindelijke veilige eindberging van radioactief afval
Dosis 

Fysische grootheid die de geabsorbeerde energie per m
assa-eenheid  

 
aangeeft in Joule per kilogram

; de eenheid is gray (Gy)
Dosistem

po 
Quotiënt van de dosis en een bepaalde tijdsduur

Effectieve dosis 
Geeft de m

aat voor het gezondheidsrisico ten gevolge van de te  
 

ontvangen straling; de eenheid is Sievert (Sv) 
EC 

Europese Com
m

issie
ERDO  

European Repository Developm
ent Organisation w

orking group
EURAD  

European Joint Program
m

e on Radioactive W
aste M

anagem
ent

EZK 
M

inisterie van Econom
ische zaken en Klim

aat
Em

issie 
Uitstoot/lozing van vergunningsplichtige bestanddelen

EPZ 
N.V. Elektriciteits-Produktiem

aatschappij Zuid-Nederland 
EU 

Europese Unie
fte 

Full-tim
e equivalent

Gam
m

astraling 
Energierijke elektrom

agnetische straling m
et zeer kleine  

 
golflengte, die door veel soorten radioactieve atoom

kernen  
 

uitgestraald w
ordt

Geconditioneerd 
Zie conditionering

GRI  
Global Reporting Initiative

HABOG 
Hoogradioactief afval behandelings- en opslaggebouw

HFR 
Hoge fluxreactor te Petten

HOR 
Hoger onderw

ijsreactor te Delft
HRA  

Hoogradioactief afval en bestraalde splijtstof
IAEA  

Internationaal Atoom
 Energie Agentschap 

IGD-TP  
Im

plem
enting Geological Disposal of radioactive w

aste Technology  
 

Platform
IM

S 
Integrated M

anagem
ent System

: een geïntegreerd m
anagem

ent systeem
  

 
dat de processen, de organisatie, het beleid en de system

en van COVRA 
  

beschrijft.
INES 

International Nuclear and Radiological Event Scale
IOSO 

Internationaal veiligheids- en storingsoverleg
KAM

-zorg 
Kw

aliteit, arbo en m
ilieuzorg

KCB 
Kerncentrale Borssele

Kew
(-vergunning) 

Kernenergiew
et(vergunning)

Kosm
ische straling Straling die direct of indirect van bronnen buiten de aarde afkom

stig is
KPI 

Kritische prestatie-indicator
Kriticiteit 

Toestand van splijtbaar m
ateriaal w

aarin een zichzelf onderhoudende  
 

nucleaire kettingreactie plaatsvindt
LEU 

Low
 enriched uranium

 
LFR 

Lage Flux Reactor in Petten
LM

RA  
Laag- en m

iddelradioactief afval
LOG 

Laag- en m
iddelradioactief afval opslaggebouw

 
LOTOTO  

Lock Out, Tag Out, Try Out
M

CI 
M

obiele cem
enteerinstallatie 

M
DA 

M
inim

aal detecteerbare activiteit
M

ER 
M

ilieueffectrapportage (het rapport)
m

er 
M

ilieueffectrapportage (de procedure)
M

VO  
M

aatschappelijk verantw
oord ondernem

en
M

W
h  

M
egaw

attuur is een eenheid voor arbeid. Het is de hoeveelheid stroom
 die  

 
in een uur geproduceerd kan w

orden door een generator m
et een  

 
capaciteit van een m

egaw
att (M

W
)  
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Nationale instelling radioactief afval en verrijkte splijtstoffen; Belgische  

 
zusterorganisatie

NNL 
Nucleair Nederland

NORM
 

Naturally occurring radioactive m
aterial

NRG 
Nuclear consultancy and research group

OECD/NEA 
Organisatie voor Econom

ische Sam
enw

erking en Ontw
ikkeling/ Nucleair  

 
Energie Agentschap

OPERA  
Onderzoek Program

m
a Eindberging Radioactief Afval

OR 
Ondernem

ingsraad
OSO 

Operationeel Storingsoverleg
Radionuclide 

Nuclide dat radioactief is, d.w
.z. spontaan zonder invloed van buitenaf  

 
vervalt onder uitzending van straling

Requirem
ents  

De onderbouw
ing van operationele w

erkw
ijzen, system

en en
m

anagem
ent 

gehanteerde criteria om
 veilig afvalbeheer te realiseren

RID 
Reactor Instituut Delft

Risico 
Risico w

ordt in het algem
een, en in het bijzonder bij kw

antitatieve  
 

risicovergelijkingen, gedefinieerd als het product van de om
vang van de  

 
schade (w

elke gevolgen), en de frequentie van optreden (hoe vaak kom
t  

 
het ongeval voor)

RI&E  
Risico-inventarisaties en –evaluaties

RIVM
  

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en M
ilieu

RvC  
Raad van Com

m
issarissen

SDG 
Sustainable Developm

ent Goal
Sievert (Sv) 

Eenheid van effectieve dosis
 

m
Sv = 10

-3  Sv
 

µSv = 10
-6 Sv

SM
O 

Sociaal-m
edisch onderzoek

SW
OT-analyse 

Analyse van de strengths, w
eaknesses, opportunities en threats van een  

 
organisatie

TNO  
de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurw

etenschappelijk  
 

onderzoek
TRA  

Taakrisicoanalyse
Urenco 

Uranium
 enrichm

ent com
pany  

VCA  
de Veiligheid, gezondheid en m

ilieu Checklist Aannem
ers

VOG  
Verarm

d uranium
 opslaggebouw

VOG-2  
Tw

eede opslaggebouw
 verarm

d uranium
 

VR  
Veiligheidsrapport

W
ENRA-W

GW
D  

W
estern European Nucleair Regulators Association - W

orking Group  
 

on W
aste and Decom

m
isioning
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Bijlage 2 Toelichting op de afvalstrom
en en em

issie
 B2.1 Toelichting op de afvalstrom

en 

Aanvoer radioactief 
afval in colli van 
2015 tot 2019

2019
2018

2017
2016

2015

Type afval:

LM
RA te verw

erken
2.431

2.569
1.618

1.619
1.927

LM
RA 200-ltr 

geconditioneerd
0

364
0

44
75

LM
RA 1000-ltr 

geconditioneerd
0

65
0

43
0

LM
RA M

osaik 
container

0
0

6
0

0

LM
RA Konrad  

container
0

0
5

0
0

LM
RA 20ft 

container (te ver-
w

erken harsen)

3
1

0
0

0

NORM
 calcinaat

0
0

0
0

0

NORM
 verarm

d 
uranium

 
       96

       310
       245

0
496

HRA splijtstof
3

4
4

3
1

HRA verglaasd afval
0

0
28

0
0

HRA afval (niet
w

arm
teproducerend)

0
20

0
0

40

Verw
erking 

Volum
ereductie- 

factor bij persen van 
2015 tot 2019

2019
2018

2017
2016

2015

Factor
2,4

2,5
1,9

2,4
2,2

Hoeveelheid LM
RA verw

erkt van 2015 tot 2019

Vloeibaar afval (colli)
0

0
8

0
0

M
olybdeen afval (colli)

144
79

90
67

100

Telpotjes (colli)
0

0
42

0
219

Slib (colli)
0

0
0

150
0

Persbaar afval (colli)
2.187

1.953
1.812

1.251
2.580

Bronnen (colli)
140

110
131

118
183

Divers afval (colli)  
[incourant + 
inzetters]

89
101

174
76

107

Afvalw
ater gereinigd 

(m
3) 

38,4
29,3

45,4
51,2

37,1

Vloeistof verbrand 
(m

3)
0

0
0

0
0

Kadaverafval  
verbrand (boxen)

0
0

0
0

0

Vloeibaar m
olybdeen 

afval geconditioneerd 
(m

3)

4,0
3,5

4,4
2,9

4,5

Na verw
erking ontstaan:

200-litervaten
559

458
530

342
609

400-litervaten
14

24
0

0
0

1000-litervaten
209

8
103

89
63
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Opslag 

Opgeslagen radio- 
actief afval per  
categorie in m

3 in 
2015 - 2019

2019
2018

2017
2016

2015

Categorie

A
1.857

1.794
1.747

1.732
1.661

B
5.515

5.495
5.353

5.317
5.250

C
3.432

3.209
3.157

2.980
2.937

D
1.158

1.133
1.096

1.080
1.055

Totaal in LOG
11.971

11.358
11.358

11.109
10.903

Afval in containers 
(COG)

6.629
6.519

6.573
6.545

6.545

Verarm
d uranium

16.356
16.020

14.935
14.077

14.077

Totaal LM
RA 

34.956
34.168

32.837
31.731

31.525

W
arm

teproducerend 
verglaasd afval

45,4
45,4

45,4
40,3

40,3

Splijtstof
9,6

9,0
8,2

7,4
6,8

M
etallisch afval 

54,4
54,4

50,8
50,8

50,8

Niet w
arm

te- 
producerend  
verglaasd afval

0,4
0,4

0,4
0,4

0,4

Totaal HRA
109,7

109,1
104,7

98,8
98,2

B2.2 Toelichting op de em
issies

Radiologische 
em

issies vanuit AVG 
en HABOG

Alpha
Beta/

gam
m

a
3H/

14C
12

hoeveelheid
% lim

iet
hoeveelheid

% lim
iet

hoeveelheid
% lim

iet

Lozing naar 
W

esterschelde
6,0 kBq

0,01
4,8 M

Bq
<0,01

10,3 M
Bq

<0,01

Em
issie naar lucht 

vanuit AVG
<M

DA
13

0
7,0 kBq

<0,01
51,5 GBq

10,3

Em
issie naar lucht 

vanuit HABOG
<M

DA
0

<M
DA

0
4,7 GBq

5,8

Edelgasem
issies 

naar lucht vanuit het 
HABOG

8,1 GBq
1,3

 M
axim

ale stralings- 
dosis aan de terrein- 
grens (AID) ten 
opzichte van de lim

iet

2019
2018

2017
2016

2015

M
axim

ale stralingsdosis aan de terreingrens (AID) ten opzichte van de lim
iet

Hoeveelheid [µSv/j]
30,5

31,7
29,6

32,1
32,9

% Lim
iet

76
79

74
80

82

  12  3H/ 14C = tritium
 en koolstof-14 

13  M
DA = m

inim
aal detecteerbare activiteit
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Jaarvracht lozingen op 
de W

esterschelde van 
2015 – 2019

2019
2018

2017
2016

2015

Stof
gram

154,9
103,8

172,2
98,6

75,7

M
onocylische arom

a-
tische koolw

aterstoffen 
(M

AK)

gram
0

0
0

0,03
0,02

Extraheerbare  
organische chloorkool-
w

aterstoffen (EOCl)

gram
0,29

0,08
0,43

0,14
0,06

Chem
isch  

zuurstofverbruik (CZV)
kg O

2
3,4

2,2
7,3

7,3
4,6

Kw
ik

gram
0,04

0
0,05

0,04
0,05

Cadm
ium

gram
0,06

0,02
0,05

0,03
0,01

Zw
are m

etalen (ZM
)

gram
1,4

0,5
1,5

1,4
2,5
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Bijlage 3 Overzicht lidm
aatschappen 

IAEA W
ATEC W

aste Technical Com
m

ittee:  
Advies orgaan aan bestuur van de IAEA op gebied van afval beheersing.

NeW
M

DB: 
 

 
 

Landelijk aanspreekpunt en verantw
oordelijk voor vullen afval database tbv de IAEA rapportages.

NEA RW
M

P: 
 

 
 

De Nuclear Energy Agency (NEA) is onderdeel van de OECD gericht op sam
enw

erking tussen de leden gericht op ontw
ikkeling van nucleaire energie.  

 
 

 
 

De RW
M

P is de stuurgroep voor afvalm
anagem

ent. Onder de RW
M

P bevinden zich verschillende w
erkgroepen.

NEA W
PDD: 

 
 

 
W

erkgroep van NEA gericht op Decom
m

issioning
NEA Clay Club : 

 
 

 
Internationale w

erkgroep van NEA gericht op het sam
enbrengen en analyseren van inform

atie over de geschiktheid van kleilagen als gesteente voor de  
 

 
 

 
bouw

 van een geologisch eindberging.
NEA Salt Club: 

 
 

 
Internationale w

erkgroep van NEA gericht op het sam
enbrengen en analyseren van inform

atie over de geschiktheid van zoutlagen als gesteente voor de  
 

 
 

 
bouw

 van een geologisch eindberging
ARIUS: 

 
 

 
Internationale stichting ter bevordering van internationale of regionale eindbergingen. Het bestaat m

om
enteel als inform

atieplatform
  (geen actieve  

 
 

 
 

projecten).
ERDO W

erkgroep : 
 

 
 

Sam
enw

erkingsverband om
 op Europees niveau tot een gezam

enlijke eindbergingsoplossing te kom
en.

IGD-T: 
 

 
 

Het Technologie Platform
 Im

plem
entatie Geologische Eindberging is opgericht om

 tot coördinatie, afstem
m

ing en inform
atie-uitw

isseling te kom
en van  

 
 

 
 

de diverse eindbergingsonderzoeksprogram
m

a’s in Europa.
Euratom

 Artikel 37 overleg:   
 

Jaarlijkse bijeenkom
st over lozingen van nieuw

e nucleaire installaties m
et invloed op Europese lidstaten.

EAN_NORM
: 

 
 

 
Onderdeel van het Europese ALARA Netw

erk toegespitst op NORM
 m

ateriaal
JRC ISPRA Sum

m
er Course:  

 
Expert bijdrage aan sum

m
ercourse georganiseerd door de JRC.

EuropAid Projecten: 
 

 
 

De EU steunt landen m
et een ontw

ikkelingsbehoefte op het gebied van radioactief afval beleid en uitvoering. COVRA is deelnem
er in een consortium

 van  
 

 
 

 
Europese nucleaire service providers dat op sem

i-com
m

erciële adviseert binnen dit EU-kader.
Club of Agencies(CoA): 

 
 

Een sam
enw

erkings en kennisdelings platform
 voor de uitw

isseling van inform
atie, kennis en ervaringen van 17 Europese radioactief afval organisaties.  

 
 

 
 

Tijdens de bijeenkom
sten w

orden in vertrouw
en en openheid operationele ervaringen gedeeld.

IOSO Internationaal Storings Overleg:  
Jaarlijkse bijeenkom

st van zusterbedrijven in radioactief afvalverw
erking (NRG, Belgoprocess en Enresa) w

aarin de storingen en het 
 

 
 

  
veiligheidsm

anagem
ent w

orden besproken.
Advies com

m
issie Afvalbeleid Deense overheid:  Denem

arken heeft een kleine nucleaire sector m
aar zoekt een oplossing voor afval van inm

iddels gesloten onderzoeksinstellingen.
Nucleair Nederland (NNL):  

 
 

Sam
enw

erkingsverband tussen bedrijven m
et een kernenergiew

et vergunning, m
et als doel ervaringsuitw

isseling en objectieve inform
atie voorzien naar  

 
 

 
 

derden (Ook publiekprivaat) en onderling. Voortgekom
en uit het directieoverleg binnen de nucleaire sector en de behoefte aan een raam

w
erk voor de  

 
 

 
 

bestaande sam
enw

erkingsverbanden binnen de sector.
Externe Begeleidings Com

m
issie (EBC):  

Adviesorgaan aan M
inEZ om

trent onderzoeksprogram
m

a bij NRG gefinancierd door EZ.
NEN norm

com
m

issie 390 010 
'Radioactiviteitsm

etingen':   
 

Expert groep om
trent m

eet-m
ethodieken

Advies Com
m

issie Nucleaire Veiligheid 
Schelderegio:  

 
 

 
M

ultidisciplinair grensoverschrijdend overleg van stakeholders, overheden, overheidsdiensten en nucleaire industrie de Schelde regio. 
 

 
 

 
Afstem

m
en m

et en adviseren van de Veiligheidsregio’s m
et betrekking tot beleid en initiatieven op het gebied van publieke veiligheid in de Schelde regio.

Isac Nucleair Inform
ation Sharing and 

Analysis Centres:  
 

 
 

Sam
enw

erkingsverband tussen bedrijven m
et een kernenergiew

etvergunning onderling en m
et NCSC.

NORA:  
 

 
 

Netw
erk opberging radioactief afval. Nationale evenknie van IGD-TP. Opgezet vanuit NRG. Rol w

ordt nu overgenom
en door overleg rond OPERA.
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Bijlage 4 Over dit jaarrapport

Rapportagerichtlijn

COVRA rapporteert m
et dit jaarrapport in overeenstem

m
ing m

et de GRI Standards (optie: core). 
Voor de rapportagecyclus w

ordt het kalenderjaar aangehouden. De inhoud van het jaarrapport
sluit aan op de behoeften van de belanghebbenden van COVRA, die voortkom

en uit de  
m

aterialiteitsanalyse die eind 2018 is uitgevoerd (zie hoofdstuk 1.6 Stakeholders en  
m

aterialiteit). De data voor de verslaggeving over 2019 is voor een deel afkom
stig uit de  

dossiers die bijgehouden w
orden in het kader van de Kernenergiew

et (Kew
)-vergunning en  

die w
orden gecontroleerd door nationale en internationale instanties: de Autoriteit Nucleaire  

Veiligheid en Stralingsbescherm
ing (ANVS), het Internationaal Atoom

 Energie Agentschap 
(IAEA) en Euratom

. Een uitgebreidere rapportage over de M
ilieu- en Arbo-effecten kom

t  
beschikbaar in het Kw

aliteits-, Arbo- en M
ilieuzorg (KAM

) jaarverslag 2019. Ook voldoet 
COVRA m

et dit rapport aan de Nederlandse im
plem

entatie van de EU-richtlijn over het  
rapporteren van niet-financiële inform

atie. Deze richtlijn vraagt inform
atie over beleid, risico’s, 

indicatoren en resultaten op het gebied van m
ilieu, sociale en personeelszaken, m

ensenrechten, 
anti-corruptie en -om

koping en diversiteit in de directie en de RvC. Deze inform
atie is verspreid 

over het verslag w
eergegeven.

Afbakening en reikw
ijdte van het rapport

De afbakening en reikw
ijdte van dit verslag zijn gebaseerd op de uitkom

sten van de m
ateriali- 

teitsanalyse en de acht beleidsthem
a’s. De m

ateriële them
a’s zijn gekoppeld aan de beleids-

them
a’s en zijn in hoofdstuk 2 aan de hand van de m

anagem
entaanpak gerapporteerd.  

COVRA bestaat uit één entiteit en rapporteert dus enkel over haar eigen organisatie.

Proces van dataverzam
eling

De m
eeste gerapporteerde kw

antitatieve niet-financiële gegevens in dit verslag w
orden geteld 

en geadm
inistreerd volgens de richtlijnen opgenom

en in het IM
S-systeem

 (voorheen  
KAM

systeem
), zie paragraaf 2.3 Kw

aliteit en m
ilieu. Relevante personeelsgegevens w

orden  
bijgehouden door de afdeling Adm

inistratie en Financiën. Em
issies en het stralingsniveau op 

het terrein w
orden gem

eten en door een onafhankelijke toezichthouder geverifieerd, het  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en M

ilieu (RIVM
). Om

dat COVRA over de lange term
ijn  

radioactief afval veilig beheerd, zijn bepaalde financiële gegevens, zoals toekom
stige uitgaven 

en benodigde voorzieningen, gebaseerd op schattingen. De gebruikte system
atiek en  

uitgangspunten voor het bepalen van de voorzieningen zijn afgestem
d m

et de RvC en de 
accountant.

Verificatie van niet-financiële inform
atie

Pricew
aterhouseCoopers Accountants NV (Pw

C) heeft naast een controle op de jaarrekening 
2019 tevens beoordeeld of de duurzaam

heidsinform
atie in het jaarrapport is opgesteld in

overeenstem
m

ing m
et de GRI Standards. Hierbij is een assurance-rapport (jaarrapport deel D) 

afgegeven m
et een beperkte m

ate van zekerheid bij de hoofdstukken 1 en 2. Deze beoordeling
door Pw

C heeft COVRA m
et nam

e laten verrichten om
dat COVRA eerlijk en transparant  

com
m

uniceert m
et haar stakeholders. In bijlage 6 is de GRI Content Index m

et verw
ijzingen

opgenom
en.
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Sam
enhangstabel 

M
aterieel them

a
Beleidsthem

a 
Indicatoren

Doelstellingen
SDG
sub-target

Resultaat 2019
Verw

achting 2020

Veiligheid
Veiligheid

• 
Aantal toolboxen (presen-
tatie over veiligheids-ge-
relateerde onderw

erpen) 
per jaar. 

• 
Dosis per m

edew
erker in 

m
Sv per jaar

• 
5 toolboxen 
   

• 
< 6 m

Sv

• 
SDG 12.4 
   

• 
SDG 3.9

• 
5 toolboxen 
   

• 
De m

axim
aal opgelopen 

individuele dosis in 2019 
bedroeg 2,6 m

Sv. De 
gem

iddelde dosis van 
de COVRA m

edew
erkers 

bedroeg 0,4 m
Sv per jaar.

• 
5 toolboxen 
   

• 
< 6 m

Sv

Opslagcapaciteit
Beschikbaarheid

• 
Resterende opslagcapaci- 
teit LM

RA in aantal jaren 

• 
% persbaar afval dat  
binnen 3 m

aanden tijd is 
verw

erkt (tijd tussen het 
ontvangst van het afval 
en de verw

erking van het 
afval)

• 
>5 
 

• 
90%

• 
SDG 12.4

• 
LOG 39% beschikbaar.  
Op basis van het gem

id- 
delde aanbod over de  
afgelopen 5 jaar, is  
hierm

ee opslagcapaciteit 
voor m

eer dan 5 jaar 
beschikbaar.

• 
COG 41% beschikbaar.
Aangezien de aanvoer van 
dit type afval stil ligt, is er 
voldoende capaciteit. 

• 
VOG-2 >88% beschikbaar.
Hierm

ee is er w
eer  

opslagcapaciteit voor 
m

eer dan 15 jaar  
beschikbaar.

• 
Het percentage persbaar 
afval dat binnen drie 
m

aanden verw
erkt is in 

2018 is 98%

• 
> 5jr opslagcapaciteit 
 

• 
90%

>>
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M
aterieel them

a
Beleidsthem

a
Indicatoren

Doelstellingen
SDG
sub-target

Resultaat 2019
Verw

achting 2020

W
et- en regelgeving

M
ilieu

Kw
aliteit

• 
Dosis aan de terreingrens 
in µSv per jaar 

• 
Lozing Vluchtige Organi- 
sche stoffen in kg per jaar 

• 
Aantal Operationele  
Storingsoverleggen per 
jaar

• 
< 40 µSv 
 

• 
< 100 kg 
 

• 
20

• 
SDG 3.9 
 

• 
SDG 14.1 
 

• 
SDG 15.5

• 
30,5µSv 
 

• 
82 kg 
 

• 
Er hebben 18 OSO’s 
plaatsgevonden en  
1 IOSO

• 
< 40 µSv 
 

• 
< 100 kg 
 

• 
20 OSO’s

(Beschikbaarheid
gekw

alificeerd)
Personeel &
organisatie

Gezondheid en 
personeel

• 
Percentage opleidings- 
kosten van de totale  
personeelskosten 

• 
Percentage kort- en 
m

iddel verzuim
dagen ten 

opzichte van w
erkbare 

dagen

• 
 2,5% 
 

• 
 < 2,5%

N.v.t.
• 

2,9% 
 

• 
1,5%

• 
 2,5% 
 

• 
 < 2,5%

Financiën
Financiën

• 
Norm

rendem
ent 

• 
Tijd tussen ontvangst 
persbaar afval en  
factureren

• 
>5,2% 

• 
<12 m

aanden

N.v.t.
• 

42,8% 

• 
Gem

iddeld 86 dagen, 
6% van het te factureren 
bedrag per 31-12-2019 
is over 2018 en 2017.

• 
> 5,2% 

• 
Per 31-12-2020  
0% te factureren over 
2019
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Bijlage 5 Verw
achtingen in 2018 over 2019, realisaties 2019 en verw

achtingen 2020

Beleidsthem
a

Onderw
erp

Toelichting
In 2018 uitgesproken
verw

achting voor 2019
Realisatie 2019

Verw
achting 2020

Veiligheid
Veiligheidscultuur

Veiligheid voor m
ens en m

ilieu 
kan in sterke m

ate w
orden 

bevorderd door technische 
m

aatregelen. 
De m

enselijke factor blijft echter
doorslaggevend. Hierdoor is
een voortdurende aandacht
voor de culturele aspecten
noodzakelijk. In COVRA’s visie is 
de veiligheidscultuur synoniem
m

et de bedrijfscultuur.

Last M
inute RisicoAnalyse (LM

RA) 
en Lock Out Tag Out en Try Out 
(LOTOTO) verankeren .

LM
RA en LOTOTO in integraal 

m
anagem

ent systeem
 (IM

S) 
beschreven.

Geen bijzonderheden.

Evaluatie van RI&E door
externe deskundige.

Algem
ene RI&E uitgevoerd

door de externe veiligheids-
kundige van ArboUnie.

Uitw
erken van

verbeterpunten uit RI&E
o.b.v. plan van aanpak door
interne veiligheidskundige.

De (veiligheid)cultuur zal
organisatie-breed opgepakt
w

orden

Een cultuur gam
e is door een  

personeels- en organisatie 
adviesbureau georganiseerd 
w

aarbij COVRA m
edew

erkers in 
groepjes w

aren verdeeld die de 
ontw

ikkelthem
a's com

m
unicatie,  

leiderschap, gedrag en doel-
stellingen d.m

.v. een bordspel
spelenderw

ijs zijn behandeld. 
De uitkom

sten van de cultuur 
gam

e zijn in de folder “W
ij zijn 

COVRA” sam
engevat en fungeert 

als leidm
otief bij discussies en

opleidingen m
et leidinggevenden 

en stafleden.

Vervolgen van opleidingstraject
voor leidinggevenden
en stafleden.
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Beleidsthem
a

Onderw
erp

Toelichting
In 2018 uitgesproken
verw

achting voor 2019
Realisatie 2019

Verw
achting 2020

Beschikbaarheid
Aanbod laag- en
m

iddelradioactief afval
(LM

RA) 

Betreft de trend in het aanbod 
van LM

RA.
Het aanbod in 2019 zal in lijn
liggen m

et voorgaande jaren
tenzij een aanpassing van de
vrijgavegrenzen m

eer
aanvoer van LM

RA tot
gevolg heeft.

In 2018 is begonnen m
et de

volledige herziening van het
besturingssysteem

 in het AVG. 
In 2019 w

ordt de hardw
are-

vervanging afgerond.

Het aanbod van nietgeconditio-
neerd LM

RA lag in lijn m
et de 

verw
achting.

In 2019 is de hardw
arevervanging

afgerond. De softw
are 

aanpassingen zijn gestart.

Geen bijzonderheden.

Afronding aanpassing
besturingssoftw

are AVG.

Aanbod hoogradioactief 
afval (HRA)

Het aanbod van de
verschillende leveranciers
w

ordt in overleg m
et COVRA

logistiek afgestem
d.

Er zal in 2019 geen transport
uit Frankrijk of Delft plaatsvinden 
Er zijn vijf transporten uit Petten
voorzien (3 x bestraalde splijtstof 
en regelstaafdelen, 1 x 
onbestraalde splijtstof en 1 x HEU 
UCW

 filters). Start groot onder-
houd/vervanging elektrostatische 
filters van opslaggebouw

 (HABOG).

Er hebben 3 transporten vanuit 
Petten plaatsgevonden (2 x
bestraalde splijtstof en regel-
staafdelen en 1 x HEU UCW

 
filters. Het groot onderhoud en
de vervanging van de 
elektrostatische filters is gestart.

Er zijn tw
ee transporten vanuit 

Petten voorzien (1 x bestraalde 
splijtstof en 1x HEU UCW

 filters). 
M

ogelijk vindt er nog een trans-
port van onbestraalde splijtstof
plaats. Hiervoor loopt nog een
haalbaarheidsonderzoek. Er zijn 
geen transporten vanuit Frank-
rijk en Delft gepland. Afronding 
groot onderhoud/vervanging van 
de elektrostatische filters.

Historisch afval
Bij NRG in Petten w

ordt gew
erkt 

aan de karakterisering en  
sortering van historisch 
radioactief afval. Het m

iddel- 
en hoogradioactief afval zal na 
bew

erking in België aan COVRA 
aangeboden w

orden. 
COVRA ondersteunt NRG m

et 
haar specifieke kennis van 
afvalkarakterisering en
transport.

In 2019 zal COVRA m
eerdere colli 

nietgeconditioneerd historisch
afval ontvangen.

COVRA heeft 254 colli nietgecon-
ditioneerd historisch afval 
ontvangen en tw

ee containers 
m

et laag verrijkte splijtstof.

Het ontvangst van harsen 
afkom

stig van de interne 
w

atercycli van de reactor
w

erd versneld.

Geen bijzonderheden.



108 Beleidsthem
a

Onderw
erp

Toelichting
In 2018 uitgesproken
verw

achting voor 2019
Realisatie 2019

Verw
achting 2020

HABOG+ (uitbreiding
HABOG)

Klanten hebben behoefte aan 
additionele opslagcapaciteit voor 
HRA.

Vervolg van de bouw
 van tw

ee 
extra com

partim
enten voor 

w
arm

te-producerend hoog-
radioactief afval.

Vervolg van de bouw
.

Afronding van de civiele bouw
 

van de nieuw
e m

odules. Vervolg 
en/of start van de overige 
nieuw

-
bouw

activiteiten.

Levering van nieuw
e opslag

canisters voor plaatsing in
het HABOG.

Start voorbereiding inbedrijf-
stelling van de extra 
toegevoegde capaciteit in 2021.

VOG-2
Nieuw

 gebouw
 voor de opslag van 

verarm
d uranium

 van URENCO.
In 2019 is de laatste aanvoer
van verarm

d uranium
 uit Frankrijk 

voorzien. Er is nog geen aanvoer 
van verarm

d uranium
 uit Engeland

gepland.

Afronding restpunten bouw
en inbedrijfstelling (IBS) VOG-2.

In 2019 w
erd er conform

 de
planning verarm

d uranium
 uit 

Frankrijk aangevoerd en opgesla-
gen in VOG-2. Er w

erd nog geen 
verarm

d uranium
 uit Engeland

aangevoerd. De restpunten van de 
bouw

 en IBS van VOG-2 zijn
afgerond.

Vooralsnog is er geen aanvoer 
van verarm

d uranium
 uit de UK 

voorzien.

Er is m
ogelijk aanvoer van

restanten Uranium
 oxide uit

Frankrijk.

Kw
aliteit en m

ilieu
IM

S
Het kw

aliteitssysteem
 van

COVRA w
ordt de kom

ende jaren 
om

gezet tot een proces
georiënteerd IM

S.

Oplevering van het IM
S. Geschikt 

voor externe auditing.
In sam

enw
erking m

et de
afdelingshoofden en m

edew
erk-

ers zijn de verschillende IM
Sdoc-

um
enten m

et betrekkng tot het 
prim

air proces opgesteld, 
gereview

ed en geïm
plem

enteerd.

Volledige oplevering van het
IM

S.

Gezondheid en 
personeel

Arbeidsvoorw
aarden

N.v.t.
Uitvoeren van een organisatie-
breed cultuurprogram

m
a m

et als
them

a ‘In w
elk bedrijf w

illen
w

ij w
erken?’.

Gedragen set van kernw
aarden en

gedragsprincipes.
Uitvoering van een nieuw

e
iteratie in het organisatie-
cultuuronderzoek.
Gerichte opleidingen voor
m

anagem
ent en staf m

et als
them

a: Leiderschap als vak.

Organisatiecultuur
N.v.t.

Toetsing van com
pliance aan de 

Algem
ene verordening

persoonsgegevens (AVG),

Continuering en externe audit 
op de ingevoerde system

atiek. 
die per 25 m

ei 2018 van 
toepassing is.

Continuering
Uitw

erking en invoering van
een nieuw

 personeels-
m

anagem
ent systeem

.
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Beleidsthem
a

Onderw
erp

Toelichting
In 2018 uitgesproken
verw

achting voor 2019
Realisatie 2019

Verw
achting 2020

Financiën
Beleggingsbeleid

Om
 de financiële rendem

enten 
te verhogen is een nieuw

 
beleggingsbeleid opgezet.

De resterende stappen van het 
nieuw

e beleggingsbeleid zullen 
in 2019 w

orden gezet. Ultim
o 

2019 m
oet het nieuw

e beleid 
geïm

plem
enteerd zijn en zullen de 

financiële baten naar verw
achting 

stijgen.

Het nieuw
e beleggingsbeleid is 

geïm
plem

enteerd in 2019.
In het kader van de ESGuitgangs- 
punten zal COVRA steeds m

eer 
toetreden in de ESG-beleggings-
fondsen. De verw

achting is dat 
COVRA van categorie ‘Basic’ naar
categorie ‘Avoid harm

’ zal
bew

egen.

Financieel systeem
Het huidige financiële softw

are-
systeem

 sluit niet m
eer aan bij de 

gew
enste (tussentijdse) inzichten.

Voorbereiding nieuw
 financieel 

softw
aresysteem

.
De voorbereidingen voor een
nieuw

 financieel softw
are-

systeem
 zijn gereed.

Im
plem

entatie van een nieuw
financieel softw

aresysteem
.

Transparantie en
com

m
unicatie

W
ebsite en sociale 

m
edia COVRA

Periodiek w
orden de w

ebsite
en sociale m

edia geëvalueerd.
De nieuw

e huisstijl, com
m

unicatie 
beleid en w

ebsite w
orden

gepresenteerd en in gebruik
genom

en.

De nieuw
 w

ebsite is afgerond is in 
oktober online gegaan. 
Een nieuw

e huisstijl is ontw
ikkeld, 

m
aar nog niet in gebruik in  

afw
achting van de onderliggende 

sjablonen.

De nieuw
e huisstijl w

ordt in
gebruik genom

en. 
Het com

m
unicatiebeleid, zow

el
voor interne en externe
com

m
unicatie, w

ordt
afgerond en opgenom

en in
het geïntegreerde m

anagem
ent 

systeem
 (IM

S).
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Bijlage 6 GRI Content Index

GRI Content Index COVRA – Core

SRS
Inform

atie
Verw

ijzing

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

1. Organisatieprofiel

102-1
Naam

 van de organisatie
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V.

102-2
Activiteiten, m

erken, producten en diensten
1.3 Visie, m

issie, strategie en beleid

102-3
Locatie van het hoofdkantoor

Toelichting op de balans en de w
inst- en verliesrekening: Algem

een

102-4
Aantal landen w

aarin de ondernem
ing opereert

1.3 Visie, m
issie, strategie en beleid

102-5
Juridische vorm

 of aandeelhouderschap
1.4 Ondernem

ingsstructuur

102-6
M

arkten w
aarin de organisatie actief is

1.3 Visie, m
issie, strategie en beleid

102-7
Schaal van de organisatie

1.1 Kerncijfers
1.3 Visie, m

issie, strategie en beleid
Jaarrekening 2019

102-8
Inform

atie over m
edew

erkers
2.4 Gezondheid en personeel
Bijlage 4: Over dit jaarrapport (proces van dataverzam

eling)
120-9

Leveranciersketen
1.5 Ketenbeheer, w

aardecreatie en duurzam
e ontw

ikkelingsdoelstellingen
Figuur 1.11 W

aardecreatiem
odel 2019 (prim

air proces)
102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in
de leveranciersketen

Voorw
oord

102-11
Voorzorgsprincipe of -benadering

1.3 Visie, m
issie, strategie en beleid

1.5 Ketenbeheer, w
aardecreatie en duurzam

e ontw
ikkeldoelstellingen

3.3 Risicobeheersing
102-12

Externe initiatieven
1.4 Ondernem

ingsstructuur: Bestuurscode (Nederlandse corporate governance code)
1.5 Ketenbeheer, w

aardecreatie en duurzam
e ontw

ikkeldoelstelling
102-13

Lidm
aatschappen

Bijlage 3: Overzicht lidm
aatschappen

2. Strategie

120-14
Toelichting van hoogste functionaris

Voorw
oord



112 3. Ethiek en integriteit

102-16
W

aarden, norm
en, principes of gedragsnorm

en
1.5 Ketenbeheer, w

aardecreatie en duurzam
e ontw

ikkeldoelstellingen: Anti-corruptie
en m

ensenrechten
4. Governance

102-18
Governance structuur

1.4 Ondernem
ingsstructuur

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40
Lijst m

et stakeholders
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit

102-41
Collective bargaining agreem

ents
2.4 Gezondheid en personeel

102-42
Identificatie en selectie van stakeholders

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit

102-43
Stakeholderbetrokkenheid

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit

102-44
Belangrijkste issues stakeholders

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit

6. Verslaggeving

102-45
Deelnem

ingen in de geconsolideerde jaarrekening
Bijlage 4: Over dit jaarrapport (aaakening en reikw

ijdte van het rapport)

102-46
Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Rapportstructuur

102-47
Lijst van m

ateriële onderw
erpen

Tabel 1.4: Overzicht m
ateriële them

a's

102-48
Gew

ijzigde inform
atie

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit

102-49
Veranderingen in de rapportage

1.6 Stakeholders en m
aterialiteit

102-50
Rapportageperiode

Bijlage 4: Over dit jaarrapport (Rapportagerichtlijnen)

102-51
Datum

 van het m
eest recente vorige verslag

2019, 1 m
ei

102-52
Rapportagecyclus

Bijlage 4: Over dit jaarrapport (Rapportagerichtlijnen)

102-53
Contactpunt voor inform

atie over het jaarverslag
Voorw

oord

102-54
Rapportage in overeenstem

m
ing m

et GRI Standards
Rapportstructuur
Bijlage 4: Over dit jaarrapport

102-55
GRI content index

Bijlage 5: GRI Content Index

102-56
Externe assurance

Assurancerapport van de onaeankelijke accountant
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GRI Specific disclosures

M
ateriële onderw

erpen die COVRA rapporteert volgens GRI Standards indicatoren

M
aterieel onderw

erp: W
et- en regelgeving

103-1
Toelichting op de m

aterialiteit en aaakening
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit
2.3 Kw

aliteit en m
ilieu

1.3 Visie, m
issie, strategie en beleid: Trends en ontw

ikkelingen (Veranderend afval)
103-2

M
anagem

entbenadering
2.3 Kw

aliteit en m
ilieu

2.6 M
anagem

entbenadering (kw
aliteit en m

ilieu)
5. Raad van Com

m
issarissen

103-3
Evaluatie van de m

anagem
entbenadering

2.6 M
anagem

entbenadering (kw
aliteit en m

ilieu)

419-1
Gevallen van non com

pliance m
et w

et en regelgeving
2.3 Kw

aliteit en m
ilieu

3.3 Risicobeheersing (w
et- en regelgeving)

Eigen
indicator

Dosis aan de terreingrens in µSv per jaar
Bijlage 4: Over dit jaarverslag (sam

enhangtabel) --> Connec5viteitstabel/
sam

enhangtabel/KPI tabel
Eigen
indicator

Lozing Vluchtige Organische stoffen in kg per jaar
Bijlage 4: Over dit jaarverslag (sam

enhangtabel) --> Connec5viteitstabel/
sam

enhangtabel/KPI tabel
Eigen
indicator

Tijd in jaren tussen revisies procedures
2.3 Kw

aliteit en m
ilieu (tabel 2.6) --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel

Eigen
indicator

Aantal Operationele Storings Overleggen (OSO’s) per jaar
Bijlage 4: Over dit jaarrapport (sam

enhangtabel)
2.3 Kw

aliteit en m
ilieu (tabel 2.6) --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel
Eigen
indicator

Voorlichting in aantal bezoekers per jaar
2.7 Transparantie en com

m
unicatie (tabel 2.16) --> Connectiviteitstabel/

sam
enhangtabel/KPI tabel

Overige m
ateriële indicatoren die COVRA rapporteert, m

aar die niet rechtstreeks in GRI terugkom
en

M
aterieel onderw

erp: Opslagcapaciteit

103-1
Toelichting op de m

aterialiteit en afbakening
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit
2.2 Beschikbaarheid
1.5 Ketenbeheer, w

aardecreatie en duurzam
e ontw

ikkeldoelstellin
103-2

M
anagem

entbenadering
2.2 Beschikbaarheid
2.6 M

anagem
entbenadering (Beschikbaarheid)

5. Raad van Com
m

issarissen
103-3

Evaluatie van de m
anagem

entbenadering
2.6 M

anagem
entbenadering (Beschikbaarheid)

Eigen
indicator

Resterende opslagcapaciteit LM
RA in aantal jaren

2.2 Beschikbaarheid (tabel 2.4) -->Connectiviteitstabel/sam
enhangtabel/KPI tabel

Eigen
indicator

% persbaar afval dat binnen drie m
aanden

5jd is verw
erkt (5jd tussen het ontvangst van het afval en

de verw
erking van het afval)

2.2 Beschikbaarheid (tabel 2.4) -->Connectiviteitstabel/sam
enhangtabel/KPI tabel



114 M
aterieel onderw

erp: Veiligheid

103-1
Toelichting op de m

aterialiteit en afbakening
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit
2.1 Veiligheid en beveiliging

103-2
M

anagem
entbenadering

2.1 Veiligheid en beveiliging
2.6 M

anagem
entbenadering (Veiligheid en beveiliging)

5. Raad van Com
m

issarissen
103-3

Evaluatie van de m
anagem

entbenadering
2.6 M

anagem
entbenadering (veiligheid en beveiliging)

Eigen
indicator

Dosis per m
edew

erker in µSv per jaar
2.1 Veiligheid en beveiliging --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel

Eigen
indicator

Aantal toolboxen (presentatie over veiligheidsgerelateerde
onderw

erpen) per jaar
2.1 Veiligheid en beveiliging --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel

M
aterieel onderw

erp: Personeel & organisatie

103-1
Toelichting op de m

aterialiteit en afbakening
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit
2.4 Gezondheid en personeel

103-2
M

anagem
entbenadering

2.4 Gezondheid en personeel
2.6 M

anagem
entbenadering (Gezondheid en personeel)

5. Raad van Com
m

issarissen
103-3

Evaluatie van de m
anagem

entbenadering
2.6 M

anagem
entbenadering (Gezondheid en personeel)

Eigen
indicator

Percentage w
erktijd besteed aan opleidingen

2.4 Gezondheid en personeel (tabel 2.10) --> Connectiviteitstabel/sam
enhangtabel/KPI

tabel
Eigen
indicator

Percentage kort- en m
iddel-verzuim

dagen ten opzichte van
w

erkbare dagen
2.4 Gezondheid en personeel (tabel 2.10) --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI
tabel

M
aterieel onderw

erp: Financiën

103-1
Toelichting op de m

aterialiteit en afbakening
1.6 Stakeholders en m

aterialiteit
2.5 Financiën

103-2
M

anagem
entbenadering

2.5 Financiën
2.6 M

anagem
entbenadering (Financiën)

5. Raad van Com
m

issarisse
103-3

Evaluatie van de m
anagem

entbenadering
2.6 M

anagem
entbenadering (Financiën)

Eigen
indicator

Rendem
ent op eigen verm

ogen bedrijfsvoering
2.5 Financiën (tabel 2.13) --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel

Eigen
indicator

Tijd in m
aanden tussen ontvangst persbaar afval en

factureren
2.5 Financiën (tabel 2.13) --> Connectiviteitstabel/sam

enhangtabel/KPI tabel
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Spanjew
eg 1

4455 TW
 Nieuw

dorp
E:   info@

covra.nl
T:  +31(0)113 616 666  

Postbus 202
4380 AE Vlissingen


