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Geachte relatie, 

Per 1 januari 2015 is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 

(ANVS) van start gegaan. De ANVS bundelt deskundigheid op de terreinen 

nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, alsmede beveiliging en safeguards. 

Voor deze onderwerpen richt de autoriteit zich op het ontwikkelen van beleid en 

wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving en 

(publieks)voorlichting. De ANVS draagt tevens bij aan veiligheidsonderzoeken en 

zorgt dat Nederland goed is voorbereid op eventuele stralingsincidenten 

Tot 2015 waren diverse overheidstaken en de kennis over nucleaire veiligheid en 

stralingsbescherming verspreid over verschillende instanties. In de ANVS wordt 

kennis en kunde gebundeld in één onafhankelijke autoriteit. De volgende organi-

saties zijn samengevoegd: 

• Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid van het  

ministerie van Economische Zaken (EZ) (NIV); 

• Kernfysische Dienst en het Team adviesnetwerken (nucleair) van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) (KFD en TAN); 

• Team Stralingsbescherming van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland van het ministerie van EZ (TSB). 

De ANVS voldoet aan internationale richtlijnen (zoals die van het Internationaal 

Atoom Energie Agentschap (IAEA)) en werkt nauw samen met nationale- en 

internationale organisaties. 

Bij de ANVS werken ca. 120 medewerkers, die de komende jaren gehuisvest zijn 

in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de 

Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag. Het postadres is Postbus 16001,  

2500 AB Den Haag. Het telefoonnummer van het secretariaat is 070-3487427. 
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Op de website www.anvs.nl vindt u informatie over onder meer de organisatie, de 

taken van de ANVS en contactgegevens. Ook staan hier de gegevens die 

ondernemers nodig hebben om een vergunning aan te vragen of een 

(incident)melding te doen. De site wordt steeds verder ingevuld en uitgebreid. 

De ANVS wordt een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De formele procedure hier-

voor vereist onder meer een wetswijziging en zal naar verwachting afgerond zijn 

in januari 2016. Tot die tijd is de ANVS een dienst (directie) binnen het ministerie 

van I&M, die de taken en bevoegdheden van de toekomstige ZBO gaat uitvoeren.  

Vanaf 1 februari 2015 is de heer mr. J. van den Heuvel Algemeen Directeur ANVS 

en ook beoogd bestuursvoorzitter/kwartiermaker van de ZBO ANVS. Totdat de 

heer Van de Heuvel aantreedt neem ik zijn functie waar. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Schartman 

Waarnemend algemeen directeur 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 

 


