
Regel nu uw registratie of vergunning voor het werken met 

stralingsbronnen 
 
Ondernemers die werken met stralingsbronnen, zoals röntgenapparatuur of XRF 

(röntgenfluorecentiespectrometrie), hebben daarvoor een registratie of vergunning 

nodig van de ANVS. Voordat het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 

(Bbs) van kracht werd in 2018, volstond vaak een melding bij de ANVS. Veel 

ondernemers hebben deze melding tijdig omgezet naar een registratie of vergunning. De 

ondernemers die dit niet gedaan hebben en nog steeds stralingsbronnen hebben en 

ermee werken zijn intussen in overtreding. Zij krijgen een laatste kans om deze 

overtreding nu te beëindigen.   

Veranderde regelgeving 

Met de invoering van het Bbs is er voor ondernemers veel veranderd. Voorheen was voor het 

werken met bijvoorbeeld röntgenapparatuur, en sommige ingekapselde bronnen en radioactieve 

stoffen met natuurlijke radionucliden, vaak slechts een melding bij de ANVS nodig. Deze 

meldingsplicht is vervangen door een registratie- of vergunningplicht en daarvoor moet een 

aanvraag worden ingediend bij de ANVS. Om de aanvraag voor registratie of vergunning te 

regelen, werd een overgangstermijn van twee jaar afgesproken. Deze is intussen verstreken.  

Overtreding ongedaan maken 

Veel ondernemers, zoals eigenaren van tandartspraktijken of dierenklinieken, hebben hun 

registratie of vergunning op tijd, binnen de overgangstermijn, geregeld. Ook zijn er ondernemers 

die dit nog moeten doen. Ondernemers die dit nog niet gedaan hebben en de stralingsbronnen nog 

steeds voorhanden en in gebruik hebben, zijn in overtreding. Soms is de aanvraag nog niet 

gedaan, omdat bijvoorbeeld ten onrechte gedacht wordt dat de oude melding bij de ANVS nog 

geldig is. Deze ondernemers krijgen daarom nu een laatste kans om de registratie of vergunning 

alsnog aan te vragen. De ANVS zal niet handhavend optreden ten aanzien van deze overtreding, 

als een ondernemer vóór 15 april 2021 zijn aanvraag voor registratie of vergunning alsnog doet. 

Indien een ondernemer nieuwe plannen heeft om met stralingsbronnen te werken, dan is deze 

termijn overigens niet van toepassing en moet vóórdat met een stralingsbron wordt gewerkt eerst 

een vergunning of registratie geregeld worden. De ANVS informeert komende tijd 

brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondernemers over deze verplichting uit het Bbs. 

De aanvragen voor registraties of vergunningen moeten zo snel mogelijk worden ingediend bij de 

ANVS. Het aanvragen van een registratie of vergunning vraagt de nodige tijd. Zo moet bijvoorbeeld 

een risicoanalyse zijn opgesteld om de aanvraag in te dienen. Het opstellen van deze analyse, wat 

bedrijven veelal laten doen door adviseurs, kost tijd. De aanvraag voor een registratie of 

vergunning kan digitaal worden ingediend, via het ANVS-loket. Om gebruik te maken van deze 

digitale dienstverlening is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.  

Toezicht 

Rekening houdend met bovenstaande aanpak blijft de ANVS natuurlijk intussen haar 

toezichtprogramma uitvoeren. Zo start de ANVS met inspecties bij tandheelkundige praktijken. 

Tijdens deze inspecties kijkt de ANVS naar de registraties en vergunningen en houdt toezicht op 

bijvoorbeeld de vereiste deskundigheid voor het werken met stralingsbronnen. Als blijkt dat 

bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd zal de ANVS natuurlijk wel 

handhavend optreden. Deze aanpak past binnen de toezicht- en interventiestrategie van de ANVS 

waarin het kader staat voor de risicogerichte toezicht- en interventieaanpak. 

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 

De vereisten in het Bbs bieden de basis voor het verantwoord en veilig werken met 

stralingsbronnen in Nederland. Stralingsbronnen worden in verschillende sectoren gebruikt voor 

onder andere behandelingen, metingen of onderzoek. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen voor het maken 

van röntgenfoto’s en CT-scans of verschillende vormen van radiotherapie, en door tandartsen of 

dierenartsen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie, weg- en waterbouw en de olie- en gasindustrie 

worden stralingsbronnen gebruikt om bijvoorbeeld bruggen, buizen of leidingen te onderzoeken op 

niet-zichtbare beschadigingen. Elk Europees land heeft deze afspraken gemaakt op basis van 

Europese richtlijn Basic Safety Standards (BSS). In Nederland ziet de ANVS samen met onder 

andere ISZW en IGJ toe op de naleving van deze voorschriften. 

https://www.eherkenning.nl/
https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2017/08/01/toezicht--en-interventiestrategie-anvs


Meer informatie 

Zie het stappenplan voor in welke situaties een registratie of vergunning nodig is. Ook kunt u 

contact opnemen met de ANVS via het online contactformulier. U kunt ook bellen met 088-

4890500, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/toolkit-regelgeving-stralingsbescherming/stappenplan-registratie-of-vergunning
https://anvs.iprox.nl/vragen



