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1 	Het besluit 

1.1 
	

Vergunning 
Aan GE Healthcare B.V. (hierna: GE Healthcare) gevestigd te Eindhoven wordt, 
krachtens artikel 29 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8 van het 
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voor onbepaalde tijd 
conform de aanvraag vergunning verleend voor: 

A. RADIOACTIEVE STOFFEN 
Het verrichten van handelingen ten behoeve van de bereiding van radiofarmaca, 
onderzoek en experimenten, ijk- en referentiedoeleinden en opslag in verband met 
distributie binnen de locatie van GE Healthcare, gelegen aan de Rondom 8 te 
Eindhoven, met radioactieve stoffen binnen de volgende omvang: 

1. Het voorhanden hebben en toepassen van open bronnen binnen de locatie tot 
een maximum op enig moment van 4555 radiotoxiciteitsequivalent voor 
inhalatie (Reinh) waarvan: 

a. maximaal 350 Reim, in verband met de productie van kortlevende 
radioactieve stoffen; 

b. maximaal 4000 Rein', Ra-223 binnen de apotheek; 
c. Maximaal 205 Rem', voor andere nucliden dan Ra-223 binnen de 

apotheek. 

2. Het voorhanden hebben en toepassen van open radioactieve stoffen ten 
behoeve van de bereiding van radiofarmaca in ten hoogste 5 radionucliden-
laboratoria op B-niveau en 4 radionucliden-laboratoria op C-niveau met 
aangrenzende nevenruimten en de bergplaats, waarbij de maximaal te hanteren 
hoeveelheden radioactieve stoffen niet meer bedragen dan berekend volgens 
hoofdstuk 2 van de bijlage radionucliden-laboratorium of berekend volgens 
HARAS, SBD/TUE, rapportnr. SBD 14092, dec. 1997. 

3. Het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen voor ijk- en 
referentiedoeleinden: 

25 ingekapselde bronnen met een activiteit per bron kleiner dan de 
vrijstellingswaarde en een gezamenlijke activiteit van maximaal 25 maal de 
vrijstellingswaarde. 
15 ingekapselde bronnen met een activiteit per bron groter dan 1 maal en 
kleiner dan 1000 maal de vrijstellingswaarde en een gezamenlijke activiteit 
van maximaal 10000 maal de vrijstellingswaarde. 

4. Het uitvoeren van besmettingscontroles aan ingekapselde bronnen. 
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5. Het voorhanden hebben en toepassen in de vorm van bewerking en verwerking 
van radioactieve (afval)stoffen voor zover dit is gericht op het voorkomen van 
het ontstaan van afvalstoffen, hergebruik van radioactieve (afval)stoffen of 
scheiding aan de bron van radioactieve (afval)stoffen tot een maximum van 
300 Reim,. 

6. Het zich ontdoen door lozing in de lucht tot een maximum van 9 Rein!, per jaar, 
gecorrigeerd voor radioactief verval zoals bedoeld in artikel 10.3, tweede lid, 
van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 

7. Het, naast de lozing onder A.6, zich ontdoen door lozing in de lucht van 
radionucliden in de vorm van inerte gassen tot een maximum per jaar van: 
- 1250 gigabecquerel (GBq) argon-41, 
- 500 GBq stikstof-13, 
- 250 GBq stikstof-16, 
- 116 terabecquerel (TBq) krypton-81m. 

8. Het zich ontdoen door lozing in het openbare riool tot een maximum van 100 
radiotoxiciteitsequivalent voor ingestie per jaar, gecorrigeerd voor radioactief 
verval zoals bedoeld in artikel 10.3, tweede lid, van het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 

9. Het binnen de radionucliden-laboratoria voorhanden hebben en toepassen van 
molybdeen-99/technetium-99m generatoren ten behoeve van bereiding van 
radiofarmaca, waarbij de gezamenlijke activiteit van het molybdeen-99 op enig 
moment ten hoogste 1200 GBq bedraagt. 

10. Het binnen radionucliden-laboratoria produceren en voorhanden hebben van 
rubidium-81/krypton-81m generatoren, waarbij de gezamenlijke activiteit van 
het rubidium-81 op enig moment ten hoogste 200 GBq bedraagt. 

11. Het in opsiag hebben van molybdeen-99/technetium-99m generatoren in 
verband met doorvoer naar afnemers, waarbij de gezamenlijke activiteit van het 
molybdeen-99 op enig moment ten hoogste 4500 GBq bedraagt. 

12. Het als handeisfirma voorhanden hebben en toepassen ten behoeve van opslag 
en distributie van open bronnen binnen de locatie tot een maximum op enig 
moment van 8000 Reim,. 

1.2 	Voorschriften 
Het Bbs en onderliggende ministeriele regelingen en de ANVS-verordening 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) bevatten rechtstreeks geldende 
bepalingen. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffen aspecten die 
niet (volledig) zijn geregeld in de genoemde regelgeving. Naast de in deze 
vergunning opgenomen voorschriften dient de vergunninghouder to voldoen aan de 
van toepassing zijnde bepalingen uit het Bbs en onderliggende ministeriele 
regelingen en de Vbs. 
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Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden: 

I. Algemeen 
1. Voor zover in de vergunning inclusief de voorschriften niet anders is bepaald 

worden de handelingen verricht overeenkomstig de in paragraaf 1.3 genoemde 
documenten. 

2. De ondernemer zorgt voor een procedure voor intern transport. Deze procedure 
is goedgekeurd door de onder II.1 genoemde stralingsbeschermingsdeskundige. 

3. De handelingen met bronnen vinden uitsluitend plaats na verlening van een 
daartoe strekkende schriftelijke interne toestemming door of namens de 
ondernemer. 

4. De schriftelijke interne toestemming omvat naast een duidelijke omschrijving 
van de handelingen en de ruimten waarin deze plaatsvinden, ook een risico-
inventarisatie en -evaluatie, een nadere invulling van voorschriften en 
maatregelen en een beargumenteerde beoordeling van in ieder geval de 
volgende aspecten: 
- de rechtvaardiging, gelet ook op eventuele beschikbare alternatieven; 
- de toepassing van het ALARA-beginsel gericht op bescherming van 

werknemers en andere personen, van milieu en op de beperking van afval; 
- de in acht te nemen grenswaarden voor bescherming van personen en 

milieu. 

5. In de navolgende gevallen zendt de onder II.1 genoemde 
stralingsbeschermingsdeskundige de schriftelijke toestemming toe aan de 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, afdeling 
Stralingsbescherming en Crisismanagement, team Medische en Industriele 
Toepassingen, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag: 
- elke wijziging die ten opzichte van voorgaande jaren aanleiding zou kunnen 

geven tot een relevante risicotoename voor werknemers en/of het milieu; 
Dit dient te gebeuren uiterlijk twee weken voor de geplande start van de 
toepassing. 

II. Organisatie 
1. Door de ondernemer is de heer M.P. van Mierlo als 

stralingsbeschermingsdeskundige aangewezen. 

2. De onder II.1. genoemde stralingsbeschermingsdeskundige moet geregistreerd 
zijn op het niveau van algemeen coordinerend deskundige 

3. De ondernemer zorgt ervoor dat, naast de onder II.1. genoemde 
stralingsbeschermingsdeskundige, ten minste 3 deskundigen de taken van de 
stralingsbeschermingseenheid uitvoeren. De formatieve omvang van de 
stralingsbeschermingseenheid bedraagt ten minste 4 fte. 
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4. De ondernemer zorgt ervoor dat iedere toepassing van ioniserende straling 
uitsluitend binnen de aanwijzingen van de onder II.1. genoemde 
stralingsbeschermingsdeskundige geschiedt door of onder toezicht van een 
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming of zijn plaatsvervanger. Deze 
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming en zijn plaatsvervanger 
worden aangewezen door de ondernemer in overleg met de onder II.1. 
genoemde stralingsbeschermingsdeskundige. 

III. Voorschriften met betrekking tot bronnen 
A. Open bronnen 

Alaemeen 

1. Artikel 4.9, leden a tot en met d, van de Verordening basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming zijn van overeenkomstige toepassing op open bronnen. 

2. De ruimte waarin handelingen met open bronnen plaatsvinden is niet of aithans 
niet zonder nadere waarschuwing toegankelijk voor algemeen publiek of voor 
werknemers die niet direct bij de handelingen betrokken zijn. Voor een 
gecontroleerde zone waarin met open bronnen wordt gewerkt, geldt daarbij dat 
de ruimte is voorzien van toegangsbeveiliging die ervoor zorgt dat alleen 
geautoriseerde personen de ruimte kunnen betreden. 

3. In of bij de ruimte waarin handelingen met open bronnen plaatsvinden, zijn 
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkkleding, Iaboratoriumjassen en 
handschoenen, aanwezig zodat voorkomen kan worden dat werknemers besmet 
raken met radioactieve stollen. Ter controle van mogelijk aanwezige 
radioactieve besmetting is apparatuur voor meting van radioactieve besmetting 
aanwezig. 

4. De ruimten waarin handelingen met open bronnen plaatsvinden, worden 
regelmatig, volgens een vastgelegde procedure, gecontroleerd op radioactieve 
besmetting. Wanneer sprake is van radioactieve besmetting wordt deze door of 
onder toezicht van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming 
opgeruimd. 

5. De schoonmaak van een ruimte waarin handelingen met open bronnen 
plaatsvinden, wordt uitgevoerd door een werknemer die daarvoor voldoende 
instructie heeft ontvangen, onder toezicht van de toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming, en nadat de ruimte is gecontroleerd op radioactieve 
besmetting. 
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6. Materialen die in de ruimte zijn geweest waarin handelingen met open bronnen 
plaatsvinden, verlaten deze ruimte slechts nadat zij gecontroleerd zijn op 
radioactieve besmetting. Wanneer sprake is van radioactieve besmetting wordt 
deze door of onder toezicht van de toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming opgeruimd. 

7. In een radionucliden-laboratorium is geschikte stralingsmeetapparatuur 
aanwezig die is afgestemd op de gebruikte nucliden. 

Handelingen binnen het radionucliden-laboratorium 

8. Een radionucliden-laboratorium voldoet aan de eisen die op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet aan laboratoria worden gesteld en zoals is 
aangegeven in hoofdstuk 1 van de bijiage radionucliden-laboratorium. 

9. De totale hoeveelheid radioactiviteit waarmee in het radionucliden-laboratorium 
en de daarbij behorende nevenruimten gelijktijdig per handeling wordt gewerkt, 
bedraagt niet meer dan de hoeveelheid die voor de gegeven omstandigheden 
wordt bepaald volgens de HARAS-methodiek. Bij het berekenen van de 
hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de parameterwaarden voor die 
omstandigheden, zoals aangegeven in de HARAS-methodiek. 

10. Molybdeen-technetium generatoren zijn voor toepassing en opslag aanwezig in 
een bergplaats. 

11. Wanneer met de open bronnen geen handelingen worden uitgevoerd worden 
deze opgeslagen in een bergplaats. Als dagelijkse voorraad kan een 
hoeveelheid van maximaal 0,5 Reim in de werkruimte worden opgeslagen. 

IV. Voorschriften met betrekking tot radioactieve afvalstoffen en vrijgave 
van een werkruimte 

1. Voor zover redelijkerwijs mogelijk worden radioactieve afvalstoffen gescheiden 
opgeslagen naar aard, zoals vast, vloeibaar waterig, vloeibaar organisch, naar 
activiteitsgehalte en naar halveringstijd. 

2. De radioactieve afvalstoffen en/of splijtstoffen, worden als zodanig herkenbaar 
op een deugdelijke wijze opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte die 
voldoet aan de eisen gesteld aan een bergplaats. 

3. In het geval dat een laboratorium, of een andere ruimte waarin gewerkt is met 
open radioactieve stoffen, buiten gebruik wordt gesteld, vindt vrijgave plaats 
overeenkomstig hoofdstuk 1.12 "Vrijgave van een radiologische ruimte" van de 
bijiage radionucliden-laboratorium. 
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V. Milieubelasting 
1. De door de vergunde handelingen veroorzaakte bijdrage aan de multifunctionele 

individuele dosis buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De 
actuele individuele dosis overschrijdt in geen geval de waarde van 35 
microsievert per jaar. 

2. Wanneer het feitelijk gebruik van het gebied buiten een locatie gedurende een 
aaneengesloten periode van ten minste vier maanden structureel wijzigt, 
waardoor een andere correctiefactor uit de bijlage 10 behorende bij Verordening 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming moet worden gehanteerd, en door 
het nieuwe gebruik de actuele individuele dosis van 35 microsievert per jaar 
wordt overschreden, meldt de ondernemer dit terstond aan de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming afdeling Stralingsbescherming en 
Crisismanagement, team Medische en Industriele Toepassingen. Tevens draagt 
de ondernemer zorg voor aanvullende maatregelen met als resultaat een 
actuele individuele dosis lager dan 35 microsievert per jaar voor het nieuwe 
feitelijke gebruik. 

3. Wanneer blijkt uit wijzigingen van bestemmingsplannen, die betrekking hebben 
op dat betreffende gebied, dan wel wanneer blijkt uit verleende 
omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht die betrekking hebben op dat betreffende gebied, dat 
wijzigingen in het feitelijk gebruik te verwachten zijn of mogelijk worden, en de 
ondernemer heeft kennisgenomen van deze wijzigingen of had hiervan kennis 
kunnen nemen, meldt de ondernemer dit terstond aan de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming, afdeling Stralingsbescherming en 
Crisismanagement, team Medische en Industriele Toepassingen. Tevens draagt 
de ondernemer zorg voor aanvullende maatregelen met als resultaat een 
actuele individuele dosis lager dan 35 microsievert per jaar voor het nieuwe 
feitelijke gebruik. 

4. In het in V.2. genoemde geval wordt binnen twee maanden na het moment van 
melding aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, afdeling 
Stralingsbescherming en Crisismanagement, team Medische en Industriele 
Toepassingen een plan tot reductie van de actuele individuele dosis overlegd. 
Het plan is binnen een jaar na het moment van melding gerealiseerd. 

5. In het in V.3. genoemde geval wordt binnen twee maanden na het moment van 
melding aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, afdeling 
Stralingsbescherming en Crisismanagement, team Medische en Industriele 
Toepassingen een plan tot reductie van de actuele individuele dosis overlegd. 
Het plan wordt gerealiseerd binnen een door deze inspectie vast te stellen 
periode, welke afhankelijk is van de realisatie van het nieuwe feitelijke gebruik. 

6. Voor lozingen in lucht is de afstand van het lozingspunt tot de terreingrens zo 
groot als redelijkerwijs mogelijk is. 
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7. Lozing in het openbare riool geschiedt alleen wanneer dit is aangesloten op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

VI. Controle, registratie, meldingen en rapportages 
A. Rapportage 

1. De rapportage bedoeld in artikel 5.30, onder f, van de Regeling 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming bevat, naast de in dit artikel 
bedoelde gegevens, tevens: 

- een overzicht van alle ingekapselde bronnen die aan het einde van het 
verslagjaar aanwezig zijn, gespecificeerd naar nuclide, activiteit en 
toepassing; 

- een overzicht van de in dat jaar gebruikte open radioactieve stoffen, 
kwalitatief en kwantitatief, gespecificeerd naar nuclide, activiteit en 
toepassing; 

- een overzicht van de hoeveelheid geproduceerde en afgevoerde radioactieve 
afvalstoffen, gespecificeerd naar nuclide en activiteit of naar nuclide, 
activiteitsconcentratie en massa; 

- een overzicht van de hoeveelheden radioactieve afvalstoffen en besmette 
materialen die aan het eind van het verslagjaar op de locatie zijn 
opgeslagen, gespecificeerd naar nuclide, massa en activiteitsconcentratie of 
oppervlaktebesmetting; 

- een overzicht van de schriftelijke interne toestemmingen en de mutaties 
hierin gedurende het verslagjaar; 

- een overzicht van nieuwe toepassingen en kennisgevingen van nieuwe 
toepassingen aan de Autoriteit; 

- een overzicht van de beoordeling van de rechtvaardiging van nieuwe 
handelingen binnen het kader van de vergunning en eventuele evaluatie van 
bestaande handelingen, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om 
de effectieve dosis ten gevolge van deze handelingen zo Iaag als 
redelijkerwijs mogelijk te houden en de resultaten daarvan; 

- een overzicht van andere relevante wijzigingen van de situatie, binnen het 
kader van de vergunning; 

- een overzicht van controlewerkzaamheden die door of namens de 
stralingsbeschermingsdeskundige zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan; 

- een overzicht van de blootgestelde werknemers; 
- een overzicht van de geregistreerde en/of berekende effectieve doses van 

de blootgestelde werknemers en een vergelijking van deze gegevens met 
gegevens van de twee voorgaande kalenderjaren; 

- inzicht in de mogelijkheden die redelijkerwijs bestaan om de dosis voor 
personen buiten de locatie verdergaand te reduceren (ALARA); 

- een vergelijking van de blootstelling van werknemers en personen buiten de 
locatie in het rapportagejaar met de gegevens van de twee voorafgaande 
kalenderjaren; 

- een onderbouwde schatting van de emissie in de lucht en de lozing in het 
openbare riool; 

- een actuele opgave van de totale stralingsbelasting voor het milieu ten 
gevolge van alle bronnen binnen de locatie tezamen. De stralingsniveau's 
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buiten de locatie worden in kaart gebracht met behulp van een plattegrond 
van de locatie. 

2. Deze rapportage wordt voor 1 juni van ieder jaar digitaal toegezonden aan de 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, via 
PostbusAanvragenEnMelden©anvs.nl of als kennisgeving via het ANVS-loket 
(httos://loket.anvs.n1). 

VII. Stralingsincident, ongeval of radiologische noodsituatie 
1. Een stralingsincident, ongeval of radiologische noodsituatie wordt terstond 

gemeld bij: 
a. het Meld- en informatiecentrum (088-4890500), dat 24 uur per dag 

bereikbaar is. Meldingen kunnen ook via de website worden gedaan: 
http://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden/melden-van-incident.,  
en 

b. de betrokken stralingsarts indien overbestraling van een A-werknemer 
heeft plaatsgevonden. 

1.3 	Documenten 
De volgende documenten maken deel uit van de vergunning: 

de op 17 januari 2018 ontvangen bijlagen 2a en 2b bij de aanvraag. 

Bij strijdigheden prevaleert het meest recente document. 

1.4 	Openbaarmaking en publicatie 
De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking met 
toepassing van 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 beschikking wordt tevens mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 

1.5 	Het in werking treden van de vergunning 
Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van 
de Wet milieubeheer (Wm). 
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2 	De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling 

2.1 	De aanvraag 
De aanvraag zonder kenmerk heb ik op 17 januari 2018 ontvangen en heeft 
betrekking op een aanvraag voor een complexvergunning voor handelingen met 
open radioactieve stoffen en ingekapselde bronnen in het kader van de productie en 
de distributie van radiofarmaca. 

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd: 
- Document: Complexvergunningaanvraag voor handelingen ingevolge artikel 15 

onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet. 
- Bijlage 1: Uittreksel Handelsregister. 
- Bijlage 2a: Plattegrond locatie Cygne Centre (RNP, RPP, targetruimten, 

apotheek, terreingrens, overzicht lozingspunten lucht). 
- Bijlage 2b: Plattegrond locatie Cygne Centre (deel gebruikt door Acctec). 
- Bijlage 2c: Detail cyclotron, bestralingsbunkers en nevenruimten. 
- Bijlage 2d: Ruimte classificatie (zonering bewaakt en gecontroleerd). 
- Bijlage 2e: Drukregime radiologische zone. 
- Bijlage 2f: Routing radioactieve stoffen. 
- Bijlage 3: Convenant TU/e, Acctec en GEHC, beschrijving 

verantwoordelijkheden. 
- Bijlage 4a: Overzicht ingekapselde bronnen Cygne Centre. 
- Bijlage 4b: Overzicht ingekapselde bronnen apotheek. 
- Bijlage 5a: Overzicht open bronnen Cygne Centre. 
- Bijlage 5b: Overzicht open bronnen Apotheek. 
- Bijlage 5c: Overzicht open bronnen Bronnen van derden. 
- Bijlage 6: Beleid Stralingsbescherming. 
- Bijlage 7: Procedure schriftelijke interne toestemming. 
- Bijlage 8a1: Voorbeeld recente SIT-aanvraag met RA en HARAS. 
- Bijlage 8a2: Voorbeeld HARAS analyse. 

Bijlage 8a3: Voorbeeld risicoanalyse. 
- Bijlage 8a4: Voorbeeld werkdocument risicoanalyse. 
- Bijlage 8b: Voorbeeld recent verleende SIT. 
- Bijlage 8c: Overzicht verleende SIT. 
- Bijlage 9: Voorbeeld trainingsstaat. 
- Bijlage 10: Procedure indelen van de blootgestelde werknemers. 
- Bijlage lla: Procedure persoonsdosimetrie. 
- Bijlage 11b: Voorbeeld van informatie verstrekking aan medewerker betreffende 

de inlight uitslag. 
- Bijlage 11c: Diverse overzichten t.b.v. toezicht. 
- Bijlage 11d: Cumulatieve dosis alle medewerkers afgezet tegen productie. 
- Bijlage 12: Registratie, diploma en aanwijzing CD en ACD. 
- Bijlage 13: PBM en kledingvoorschriften. 
- Bijlage 14: Ruimteclassificatie indeling. 
- Bijlage 15: Afvaldocument. 
- Bijlage 16: Berekening externe straling aan terreingrens. 
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- Bijlage 17: Rapport van de nadere analyse lozing in lucht. 
- Bijlage 18: Berekening lozing in water RNP en RPP MR-AGIS. 

Op 4 juni 2019 is verzocht om aanvullende informatie. Op 22 juli 2018 heb ik de 
volgende nieuwe gegevens ontvangen: 
- Toelichting verzoek voor aanvullende informatie. 

Vergunningaanvraag versie 2. 
- Convenant versie 2. 
- Bedrijfsnoodplan versie 2. 
- Aanwijzing en mandaat ACD. 
- Toelichting Gensuite. 
- Informatie met betrekking tot het beveiligingsplan. 

Op 22 augustus 2018 is aanvullende Informatie gevraagd over het beveiligingsplan. 
Op 5 november 2018 heb ik aanvullende informatie ontvangen. Op 21 december 
2018 heb ik hierover vragen gesteld. Op 10 januari 2019 heb ik aanvullende 
informatie ontvangen met betrekking tot het beveiligingsplan. 

Op 2 november 2018 heb ik aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot 
het bedrijfsnoodplan. 

Op 11 maart 2019 is verzocht om aanvullende informatie. Op 1 april 2019 heb ik de 
volgende aanvullende gegevens ontvangen: 
- Aanvullende informatie. 
- Vergunningaanvraag v4. 
- Bijlage 3: Convenant. 
- Bijlage 5a: Overzicht open bronnen Cygne Centre. 
- Bijlage 5b: Overzicht open bronnen Apotheek. 
- Bijlage 6a: Beleid Stralingsbescherming. 
- Bijlage 8a5: Medewerker groep. 
- Bijlage 10: Procedure indelen van de blootgestelde werknemers. 
- Bijlage 10a: medewerker categorie indeling. 
- Bijlage 11a: Procedure persoonsdosimetrie. 
- Bijlage 12: aanstellingen SBD. 
- Bijlage 14: Voorschrift indeling en aanduiding van radiologische ruimtes. 
- Bijlage 16: AGIS externe straling 
- Bijlage 20: Berekening van aantal Reim, in opslag. 
- Bijlage 21: Afscherming bunkercomplex. 

Op 18 april 2019 is verzocht om aanvullende informatie. Op 6 juni 2019 heb ik de 
volgende aanvullende gegevens ontvangen: 
- Aanvullende informatie. 
- Vergunningaanvraag v5. 
- Beleid Stralingsbescherming. 
- Bijlage bij verzoek aanvullende informatie met opmerkingen. 
- Bijlage 5b: Overzicht open bronnen Apotheek v2. 
- Bijlage 5c: Open bronnen handelsproducten. 
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De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 3.6, derde lid 
van het Bbs en paragraaf 3.2 van de Vbs en in behandeling genomen. 

2.2 	De gevolgde procedure 
Dit besluit is ingevolge artikel 29a van de Kernenergiewet en artikel 11.2 van het 
Bbs voorbereid overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht: 

Het ontwerpbesluit, inclusief daarbij behorende documenten, is gedurende de 
periode van 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage gelegd bij: 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
Afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement 
Team Medische en Industriele Toepassingen, 
Koningskade 4, 2569 AA Den Haag. 

Op 14 juni 2019 is hiervan kennisgeving gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een redactionele wijziging geweest van 
het vergunde in 1.1.A onder punt 2. 

Er is geen sprake van een mer-beoordelingsplichtige activiteit op grond van 
categorie D23.2 van de bijlage bij het Besluit mer. 

2.3 	Het toetsingskader 

Overgang van Besluit stralingsbescherming (hierna: Bs) naar Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Bbs)  
Op 6 februari 2018 is het Bbs (Stb. 2017, 204) in werking getreden. Op het moment 
van inwerkingtreding van het Bbs zijn de bepalingen van het Bbs, de Regeling 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Rbs) (Stcrt. 2018, 1349) en 
de Vbs (Stcrt. 2018, 20135) van toepassing op deze vergunning en de aanvraag. 
Het overgangsrecht bepaalt dat een voor 6 februari 2018 krachtens het Bs 
ingediende aanvraag om een vergunning op 6 februari 2018 geldt als een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in het Bbs. Dit betekent dat de aanvraag vanaf dat 
moment moet worden behandeld op grond van het nieuwe Bbs. In verband met 
deze overgang is de vergunning geschreven conform het nieuwe recht. 

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, to weten: rechtvaardiging, 
ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of 
indien sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3.7 van het Bbs, 
wordt de vergunning niet verleend. 
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Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling 
met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere 
voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die 
hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is vastgelegd in paragraaf 2.2 van het 
Bbs. 

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) 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 paragraaf 2.3 van 
het Bbs. 

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 artikelen 9.1, 9.2, 7.3, 7.4, 7.34 en 
7.35 van het Bbs. 

De volgende in artikel 3.7 van het Bbs genoemde voorwaarden maken, voor 
onderhavige vergunning, ook deel uit van het toetsingskader: deskundigheid op het 
gebied van stralingsbescherming en het indienen van een toereikend 
beveiligingsplan en bedrijfsnoodplan. 

2.4 	Bevindingen en overwegingen 
Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 3.7 van 
het Bbs. Geen van de daarin genoemde bepalingen staat vergunningverlening in de 
weg. 

Complexvergunning 
De aan GE Healthcare verleende vergunning betreft een complexvergunning. Dit 
type vergunning biedt de vergunninghouder een ruimer kader waarbinnen 
handelingen mogen plaatsvinden dan in andere typen vergunningen, maar daar 
staat tegenover dat de organisatie van stralingsbescherming zwaarder moet zijn 
ingericht. Een complexvergunninghouder dient volgens artikel 5.29 van de Rbs te 
beschikken over een stralingsbeschermingseenheid en een interne regeling 
stralingsbescherming. Daarnaast moet de complexvergunninghouder werken met 
een systeem van interne toestemmingen. 

Uit de aanvraag is gebleken dat GE Healthcare een stralingsbeschermingseenheid 
(SBE) heeft ingericht met aan het hoofd een geregistreerde 
stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coordinerend 
deskundige. Daarnaast zijn er in de SBE meerdere 
stralingsbeschermingsdeskundigen werkzaam om voldoende niveau van 
stralingsbescherming binnen de organisatie te borgen. 

Het bij de aanvraag gevoegde "Beleid Stralingbescherming" voldoet aan de 
wettelijke eisen zoals gesteld aan een interne regeling stralingsbescherming. 
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Eerder vergunde handelingen 
GE Healthcare heeft op de locatie Eindhoven niet eerder een eigen vergunning 
gehad. De in onderhavige vergunning beschreven handelingen werden door GE 
Healthcare uitgevoerd onder de complexvergunning van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Ondanks dat er een nieuwe vergunning wordt verleend aan GE 
Healthcare, verandert de aard van de handelingen niet. Ook de risico's zijn niet 
toegenomen. 

Na het van kracht worden van de onderhavige vergunning, zal ook de vergunning 
van de Technische Universiteit Eindhoven worden gewijzigd om daaruit de 
handelingen to schrappen die nu aan GE Healthcare zijn vergund. 

Samenhangende handelingen 
Ondanks dat GE Healthcare met onderhavige vergunning een eigen vergunning 
heeft voor de handelingen die zij uitvoeren, blijft er samenhang met de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het cyclotron waarmee de radionucliden worden 
geproduceerd is van de Technische Universiteit Eindhoven en staat binnen hetzelfde 
gebouw en dezelfde terreingrens die is verbonden aan de vergunning van GE 
Healthcare. Ook worden enkele ruimtes gedeeld door beide vergunninghouders. 
GE Healthcare heeft in de aanvraag toegelicht op welke manier de 
verantwoordelijkheden tussen de beide rechtspersonen zijn verdeeld en heeft dit 
onderbouwd met onder andere plattegronden en een convenant tussen beide 
rechtspersonen waarin afspraken over de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 

Daarnaast heeft GE Healthcare toegelicht dat handelingen door een van beide 
rechtspersonen in een ruimte waar de andere rechtspersoon verantwoordelijk is, 
enkel kunnen plaatsvinden na afgifte voor een schriftelijke interne toestemming en 
onder toezicht van de verantwoordelijk rechtspersoon. 

Uit de door GE Healthcare toegestuurde informatie blijkt voldoende duidelijk hoe de 
verantwoordelijkheden zijn belegd en welke rechtspersoon waarvoor aansprakelijk 
is. 

Rechtvaardiging 
De in de aanvraag bedoelde handelingen zijn opgenomen in bijlage 2.1, onderdeel 
A, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Rbs). Het 
gaat om de volgende categorieen: 
- 	Productie van onderzoeks- en therapeutische middelen: productie van 

radiofarmaca. 
- 1.B.3: Onderzoek en experimenten: uitvoering van experimenten en labeling. 
- 1.A.2: liking. 

Ook in de situatie die is beschreven in de aanvraag zijn deze handelingen 
gerechtvaardigd. De vergunde handelingen staan in het kader van de productie van 
radiofarmaca die in ziekenhuizen worden gebruikt voor patientenzorg. 
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Voor nieuwe handelingen die door GE Healthcare binnen de kaders van de 
vergunning worden opgestart, worden schriftelijke interne toestemmingen verleend. 
Hierin wordt door GE Healthcare nog eens specifiek gekeken naar de rechtvaardiging 
van de voorgenomen handelingen. 

Aan GE Healthcare is ook opslag in verband met distributie vergund. Opslag is niet 
expliciet opgenomen in bijlage 2.1, onderdeel A, van de Rbs maar is wel 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van GE Healthcare. De geproduceerde 
radiofarmaca worden op andere locaties toegepast en dienen na productie verpakt 
en gedistribueerd te worden. Opslag is onlosmakelijk verbonden met het proces van 
productie, verpakken en distribueren van de radiofarmaca en is daarmee 
gerechtvaardigd. 

Werknemersbescherming 
Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager in voldoende mate 
stralingshygienische maatregelen treft om werknemers te beschermen. In het bij de 
aanvraag gevoegde "Beleid Stralingsbescherming" zijn door GE Healthcare de 
uitgangspunten, verantwoordelijkheden en praktische onderwerpen met betrekking 
tot stralingsbescherming van de werknemers beschreven. In de risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E), waarvan een voorbeeld bij de aanvraag is gevoegd, zijn de 
diverse maatregelen beschreven die bij de verschillende handelingen genomen 
moeten worden genomen om werknemers te beschermen. Daarnaast heeft GE 
Healthcare toegelicht dat gewerkt wordt volgens veiligheidsinstructies en 
protocollen. 

De uitkomsten van de RI&E's laten zien dat de dosislimieten voor werknemers niet 
worden overschreden. 

Milieubescherming 
Aan GE Healthcare wordt een actuele individuele dosis (AID) van 35 microsievert 
per jaar vergund. Dit is hoger dan de milieubelasting die eerder vergund is geweest 
als gevolg van dezelfde handelingen. Dit heeft ermee te maken dat de terreingrens 
van GE Healthcare anders ligt dan de terreingrens van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Er vindt in de praktijk echter geen toename plaats van de hoeveelheid 
radioactieve stoffen die op de locatie wordt toegepast. 

Uit de aanvraag, met name uit de milieu-analyse, blijkt dat de blootstelling van 
personen buiten de locatie ruim onder de wettelijke locatielimiet blijft. De 
stralingshygienische maatregelen en de aan de vergunning verbonden voorschriften 
bieden voldoende waarborgen, dat mensen, dieren, planten en goederen ten 
gevolge van de toepassing van radioactieve stoffen en/of ioniserende straling, zo 
weinig schade of hinder daarvan zullen ondervinden als redelijkerwijs mogelijk is. 
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Deskundigheid 
GE Healthcare heeft aangetoond te beschikken over voldoende deskundigheid, 
namelijk minstens een geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundige op het 
niveau van algemeen coOrdinerend deskundige, een 
stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coordinerend deskundigen en 
meerdere toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming. 

De formatieve omvang van de stralingsbeschermingseenheid is adequaat voor de uit 
te voeren taken. 

Beveiligingsplan en bedrijfsnoodplan 
GE Healthcare dient te beschikken over een beveiligingsplan en een 
bedrijfsnoodplan. Beide plannen zijn ter toetsing bij de ANVS ingediend en adequaat 
bevonden. 

Redactionele wijziging 
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking heeft is er een redactionele wijziging 
geweest in de tekst van hoofdstuk 1.1.A onder punt 2. Hierin stond opgenomen dat 
de belastingsfactor berekend volgens de HARAS-methodiek niet hoger mocht zijn 
dan 1. Omdat in de HARAS-methodiek geen belastingsfactoren zijn opgenomen, is 
de passage "waarbij de belastingsfactor, berekend volgens de HARAS-methodiek, 
per radionucliden-laboratorium niet meer mag bedragen 
dan 1." gewijzigd in "waarbij de maximaal te hanteren hoeveelheden radioactieve 
stoffen niet meer bedragen dan berekend volgens hoofdstuk 2 van de bijlage 
radionucliden-laboratorium of berekend volgens HARAS, SBD/TUE, rapportnr. SBD 
14092, dec. 1997." 

2.5 	Conclusie 
Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot verlening van de vergunning 
over te gaan. 
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3 	Ondertekening 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 
namens deze, 

ir. M.J. Kord—Noordhoek MTD, 
afdelingshoofd 

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 september 2019 tegen dit besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als 
belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw 
belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze heeft ingebracht over het 
ontwerp van het besluit of indien redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten 
eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht. 
Het beroepschrift 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 beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te 
worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt. 
Het besluit treedt op 27 september 2019 in werking, tenzij voor deze datum een 
verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. 

Voorlopige voorziening 
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot een 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw 
beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de 
Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.n1/). Hiervoor dient u 
te beschikken over DigiD. 
Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het 
griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426. 

Pagina 18 van 19 



Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en 
Stra I i ngsbescherming 

Ons kenmerk 
2018/0026-15 

Bijlage A Verklarende begrippenlijst 

In deze vergunning gelden de onderstaande definities. Voor de overige termen en 
definities wordt naar de Kew, het Bbs en de onderliggende ministeriele regelingen 
en de Vbs verwezen. 

bijlage radionucliden-laboratorium bij de vergunning: 
Deze bijlage bevat de eisen die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming 
gelden voor een radionucliden-laboratorium; 

- correctiefactor voor lozing in lucht en in water: 
correctiefactor zoals bedoeld in artikel 10.3 lid 2 van het Besluit 
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming; 

- deugdelijke container: 
lekvrij, goed afgesloten vat of tank bestand tegen aantasting van binnenuit of 
buitenaf, zoals corrosie, breuk, etc.; 

- HARAS-rapport: 
HARAS: beschrijving en resultaten van een analysemethode voor risico-
evaluatie van het werken met open radioactieve stoffen, Eindhoven, december 
1997, to downloaden van www.anvs.nl; 

- intern transport: 
het verplaatsen van radioactieve stoffen, splijtstoffen of ertsen binnen een 
inrichting of een locatie, of tussen twee locaties binnen een inrichting, indien 
het vervoer onderworpen is aan regelgeving die op de inrichting van 
toepassing is en het vervoer niet via de openbare weg plaatsvindt; 
radionucliden-laboratorium: 
een laboratorium dat is bestemd voor het werken met radioactieve stoffen en 
dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de bijlage radionucliden-
laboratorium; 

- terreingrens: 
de begrenzing van de locatie(s), zoals aangeduid op een plattegrond (bijlage 
2a van de aanvraag d.d. 16 januari 2018); 

- vrijstellingswaarde: 
de vrijstellingswaarden voor totale activiteit zoals opgenomen in tabel B, kolom 
3 van bijlage 3 bij het Bbs en tabel B, kolom 3 van bijlage 3.2 bij het Rbs. 
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