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Datum
Betreft Wijziging vergunning Kernenergiewet Bijlage(n)

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN PHILIPS ELECTRONICS

NEDERLAND B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN MET

RADIOACTIEVE STOFFEN EN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN,

SPLIJTSTOFFEN EN IONISERENDE STRALING UITZENDENDE TOESTELLEN

Verleend door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. Het besluit

1. Vergunning

De op 19 mei 1995 verleende vergunning met nummer 95/960 S, I-SZW/CK/VCR/KEW,

aan de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. gevestigd te Eindhoven, alsmede aan:

1. Philips Medical Systems Nederland B.V.,

2. Philips Lighting B.V.,

3. Philips Semiconductors BV.,

4. Philips PMF Nederland B.V.,

5. Philips Analytical X-Ray B.V.,

6. Philips Components B.V.,

7. Philips Nederland B.V.,

8. Philips Electron Optics B.V.,

9. Philips Consumer Electronics BV.,

10. Philips Domestic and Personal Care B.V.,

11. Philips Machinefabrieken Nederland B.V.,

12. Medical Trading Company B.V., en

13. ASM Lithography B.V.,

laatstelijk gewijzigd op 16 september 2016, met nummer 2016/0908-04 en verleend

aan Philips Electronics Nederland B.V. gevestigd te Eindhoven, wordt op grond van de

artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet als volgt gewijzigd.
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A. Het voorschrift II onder 1. wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Door de ondernemer is mevrouw C.J.T. van den Eeden als algemeen

coördinerend deskundige aangewezen. De algemeen coördinerend deskundige

is verantwoordelijk voor het functioneren van de Stralingsbeschermings

eenheid.

II. Documenten

Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning wordt toegevoegd:

— Het op 26 januari 2017 ontvangen mandaatbesluit waarin mevrouw Van den

Eeden door de ondernemer wordt aangewezen als algemeen coördinerend

stralingsdeskundige.

1H. Openbaarmaking en publicatie

De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking ingevolge

artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar gemaakt door

publicatie van deze beschikking op de internetsite www.anvs.nl.

Van het verlenen van deze vergunning wordt tevens mededeling gedaan in de

Staatscourant.

IV. Inwerkingtreding

Gelet op het gestelde in artikel 20.5 van de Wet milieubeheer bepaal ik dat het

besluit terstond in werking treedt. De reden hiervoor is dat het wijzigingsbesluit

dient om de situatie te herstellen dat de vergunning niet overeenkomt met de

feitelijke situatie. Het niet direct in werking laten treden van dit besluit zou ertoe

leiden dat deze situatie onnodig lang aanhoudt.
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2. De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling van de
aanvraag

2.1. De aanvraag

De brief met kenmerk ]F/CS/17002 heb ik op 26 januari 2017 ontvangen. De brief

betreft melding van een wijziging in de Organisatie van stralingsbescherming en

het verzoek om het voorschrift in de vergunning hiermee in overeenstemming te

brengen. De wijziging betreft:

— De aanstelling van een nieuwe algemeen coördinerend deskundige, mevrouw

C.].T. van den Eeden, die de heer L.T.M. Ebben opvolgt.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:

— Mandaatbesluit: Aanwijzing algemeen coördinerend deskundige.

— Verklaring deskundigheid van mevrouw Van den Eeden.

— Machtigingsformulier rechtshandelingen Kernenergiewet.

De aanvraag heb ik getoetst aan artikel 44 van het Besluit stralingsbescherming

en artikel 2.6, eerste lid onder g, van de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming

EZ en volledig bevonden.

22. Gevolgde procedure

Dit besluit is ingevolge de artikelen 17, 29a en 34 van de Kernenergiewet en de

artikelen 45 en 46 van het Besluit stralingsbescherming en artikel 16 van het

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen niet tot stand gekomen

overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht.

De wijziging heeft geen gevolgen voor de omvang van de vergunde handelingen

of de mogelijke nadelige gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen die

door deze handelingen kunnen worden veroorzaakt.

2.3. Het toetsingskader

Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de

Kernenergiewet en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie

principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten:

rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet

wordt voldaan of indien aan de andere voorwaarden genoemd in artikel 39 van

het Besluit stralingsbescherming niet wordt voldaan, wordt de vergunning niet

verleend. In het bijzonder geldt dat de vergunning niet kan worden verleend

indien niet voldoende deskundigheid op het gebied van stralingsbescherming

aanwezig is.

Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende

straling met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale
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en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de

gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is

vastgelegd in artikel 4, eerste lid van het Besluit stralingsbescherming.

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable, ofwel zo laag als

redelijkerwijs haalbaar) is de optimalisatie, gericht op beperking van de

blootstelling aan ioniserende straling. In de wetgeving is het ALARA beginsel

vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet en artikel 5 van het Besluit

stralingsbescherming.

Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van

rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau

te bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikel 48, 49 en paragraaf 7.1

van het Besluit stralingsbescherming.

In gevallen waarin het onmiddellijk in werking treden van de vergunning

noodzakelijk is, kan worden bepaald dat de vergunning terstond in werking treedt.

2.4. Bevindingen en overwegingen

Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 39

van het Besluit stralingsbescherming. Geen van de daarin genoemde bepalingen

staat vergunningverlening in de weg.

Mevrouw C.].T. van den Eeden is geregistreerd als algemeen coördinerend

deskundige en is gemandateerd door Philips Llectronics Nederland B.V. om de

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen

uitoefenen.

De Stralingsbeschermingseenheid heeft voldoende deskundigheid en formatieve

omvang om de taken uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in artikel 12 van het

Besluit stralingsbescherming en zoals die zijn vastgelegd in de vergunning.

2.5. Besluit

Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de

vergunning over te gaan.
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3. Ondertekening

Den Haag,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

ir. M.J. Korse—Noordhoek MTD

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische
Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen
BestuurlijkJuridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in
werking.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 09.00 -

12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail
te stellen aan Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl onder vermelding van het
kenmerk van dit besluit.
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