
Beleidsverklaring Nucleaire Veiligheid

Bij EPZ staat nucleaire veiligheid voorop. Ons handelen is erop gericht om mens en milieu minimaal te belasten 
en te beschermen tegen schadelijke effecten van radioactieve lozing en straling.

Om hier inhoud aan te geven hanteert EPZ daarbij drie uitgangspunten:

Nucleaire Veiligheid is onze eerste prioriteit
l Nucleaire Veiligheid heeft de hoogste prioriteit     

en gaat altijd voor de productie;
l Nucleaire Veiligheid is zichtbaar aanwezig in al 

onze werkzaamheden;
l We streven naar een hoog niveau van organisa-

torische kennis, kunde en techniek;
l We ontwikkelen en bevorderen voortdurend     

onze veiligheidscultuur;
l We zijn voorbereid om schadelijke gevolgen van 

ongewenste gebeurtenissen te voorkomen of te 
beperken.

Nucleaire Veiligheid is streven naar uitmuntend-
heid door voortdurend verbeteren
l We werken volgens de nieuwste inzichten en 

vergelijken ons veiligheidsniveau met de beste 
praktijken en de nieuwste internationale normen 
en richtlijnen;

l We leren van eerdere ervaringen. We evalueren 
onze eigen en internationale incidenten en voeren 
de verbeterpunten uit; 

l In onze installatie zijn systemen maximaal 
 beschikbaar en brengen we afwijkingen tot een 

minimum terug;
l We houden ons aan de regels en vergunningseisen 

die gelden voor onze kerncentrale.

Nucleaire Veiligheid is een pro-actieve houding
l Onze kernwaarden bepalen ons gedrag en wij  

spreken elkaar daarop aan;
l Tijdens ons werk denken we na over de risico’s en 

organiseren we de werkzaamheden op dusdanige 
wijze dat een fout niet tot een incident leidt;

l We leggen transparant verantwoording af over     
de veiligheid van onze installaties en onze manier 
van werken;

l Onze aandacht is niet gericht op het aanwijzen   
van schuldigen;

l We nodigen actief uit tot inspecties zowel door 
de (internationale) overheid als intercollegiaal en 
werken daar actief aan mee.
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Directie, medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder)aannemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
nucleair veiligheidsbeleid en worden geacht hieraan mee te werken, elkaar hierin te helpen, elkaar er op aan te spreken en 
omstandigheden die de uitvoering van dit beleid tegenwerken of verstoren te helpen voorkomen en oplossen.

Carlo Wolters, Directeur


