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Symposium Risicocommunicatie: 
Who Cares?
Symposium voor professionals 
die zich bezighouden met het 
communiceren over nucleaire en 
stralingsrisico’s aan het algemeen 
publiek. Lees meer

Toezichtproject schroot afgerond 
Sinds mei 2018 controleerde de ANVS 
38 van de 120 schroothandelaren 
die een detectiepoort hebben op 
naleving van de Kernenergiewet 
en het Besluit detectie radioactief 
schroot. Lees meer

IAEA-vervolgmissies 
zien veel vooruitgang 
in Petten
De aanbevelingen uit 
oorspronkelijke missies 
zijn grotendeels 
uitgevoerd. Lees meer

Handreiking meldcriteria
In deze Handreiking geeft de ANVS 
aan wat zij beschouwt als een goede 
invulling en uitvoering van de wettelijke 
meldplichten voor nucleaire inrichtingen 
die voortvloeien uit de Kernenergiewet- 
en regelgeving. Lees meer

Factsheet Vrijstelling en vrijgave 
van natuurlijke radionucliden
Deze factsheet gaat in op de 
veranderingen voor de vrijstelling 
en vrijgave van materialen 
met van nature voorkomende 
radionucliden. Lees meer

Handreiking (her)registratie stra-
lingsbeschermingsdeskundigen
Handreiking om de (her)registratie 
van stralingsbeschermingsdeskun-
digen soepel te laten verlopen.  

Lees meer

Nationaal Actieplan over 
verouderingsbeheer naar ENSREG
De twaalf acties uit dit plan zijn 
in gang gezet of uitgevoerd. Alle 
acties zullen afgerond zijn voor de 
volgende collegiale toetsing in 2023. 

Lees meer

Netwerkdag Crisis Expert Team 
straling en nucleair
Netwerkdag voor de circa 
90 experts die werkzaam zijn 
binnen dit team om kennis te 
delen en elkaar beter te leren 
kennen. Lees meer

Netwerkdag ANVS:  
Eerlijk over risico’s
Tweede netwerkdag 
met stakeholders 
uit de nucleaire- en 
stralingssector. Lees meer

Handreiking vergunning aanvragen 
voor tandartsen
In deze handreiking krijgen aanvragers 
van een vergunning voor tandheelkundige 
diagnostiek informatie over de gegevens die 
zij moeten aanleveren bij het indienen van 
een vergunningaanvraag. Lees meer

Conferentie IAEA:  
ervaringen delen, maar ook 
vooruit kijken
Conferentie in Den Haag om 
kennis, ervaringen en geleerde 
lessen uit te wisselen en samen 
vooruit te kijken. Lees meer

Evaluatie positief over 
de ANVS
ABDTOPConsult concludeert 
dat de ANVS de afgelopen jaren 
goed heeft gefunctioneerd. 

Lees meer

Toezicht en handhaving Vergunningen, meldingen en registraties

Organisatie Internationaal Samenwerking
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