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In uw e-mailbericht van 7 mei 2020 heeft u op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: de Wob) verzocht om een overzicht van alle door de ANVS
verleende vergunningen van medische röntgenapparatuur. Dit betreft apparatuur
met een spanning van meer dan 100 kV.
Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 14 mei 2020,
kenmerk ANVS-2020/5990.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijlage 1.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen.
Besluit
Ik heb besloten om uw verzoek te honoreren door de bij de ANVS aanwezige
informatie openbaar te maken, met uitzondering van de daarin opgenomen
persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel
Overwegingen in dit besluit.
Overwegingen
Op grond van artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In het document zijn namen opgenomen van derden. Van openbaarmaking van
deze informatie wordt in beginsel afgezien indien het informatie over derden
betreft die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.
Namen en andere naar een persoon herleidbare gegevens zijn persoonsgegevens
en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken van dergelijke informatie verzetten.
Bij de informatie die in het document in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dan het
algemene, publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Het betreft
namen van natuurlijke personen die deel uitmaken van een bedrijfsnaam. In het
document dat gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt zijn daarom deze gegevens
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onleesbaar gemaakt. Ten overvloede merk ik op dat deze handelwijze in lijn is met
de huidige jurisprudentie.
Tot slot merk ik op dat u vraagt om een omschrijving van de betreffende
vergunninghouders en apparatuur. De door u gevraagde omschrijving van de
vergunninghouders en de vergunde apparatuur is niet in een overzicht bij de
ANVS aanwezig.
Wijze van openbaarmaking
Het document treft u bij dit besluit in kopie aan. Het document, dat met dit besluit
voor een ieder openbaar worden, zal tevens op www.anvs.nl worden geplaatst.
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DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

afdelingshoofd

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v.
bezwaar, postbus 16001, 2500 BA 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.
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