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Voorheen was het wettelijk verplicht om handelingen met röntgentoestellen tot 100 kV te melden (meldingsplicht) 
aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en voor handelingen met röntgentoestellen van 
100 kV of meer in het bezit te zijn van een vergunning via de ANVS. 
 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is de meldingsplicht komen te vervallen en vervangen voor een 
registratieplicht. Ook de kilovoltage (kV) grens is komen te vervallen. 
 
Vanaf 6 februari 2018 vallen ALLE tandheelkundige röntgentoestellen, behalve de Conebeam CT (CBCT) en de mobiele 
(handheld)toestellen, onder de registratieplicht. Alle CBCT1 toestellen vallen vanaf dat moment onder de 
vergunningsplicht ongeacht het kilovoltage. De overgangstermijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen is 2 jaar, 
deze overgangstermijn geldt uitsluitend voor toestellen die onder oude wetgeving zijn gemeld en/of waarvoor 
vergunning is verkregen via de Overheid.  
Voor alle toestellen die (onder de oude wetgeving) bij de ANVS zijn gemeld of waarvoor vergunning is verkregen 
geldt dat de registratie moet zijn ingediend en voor de CBCT toestellen een vergunning moet zijn aangevraagd vóór 6 
februari 2020 via de ANVS. 
 
Heeft u nu een vergunning voor handelingen met een röntgentoestel, dus röntgentoestel(len) van 100 kV of meer 
(niet zijnde een CBCT toestel), welke in de nieuwe wetgeving onder de registratieplicht vallen, dan hoeft u niets te 
doen. De vergunning wordt automatisch omgezet naar een registratie. 
 
Heeft u nu een vergunning voor handelingen met een röntgentoestel (dus een CBCT toestel van 100 kV of meer) welke 
in de nieuwe wetgeving tevens onder de vergunningsplicht valt, dan moet u ervoor zorgen dat alle toestellen in de 
vergunning worden opgenomen, zie de alinea hieronder. 
 
Voert u met meerdere typen röntgentoestellen handelingen uit, dan is de handeling met het zwaarste type leidend. 
Bijvoorbeeld: u heeft een OPG-toestel én een CBCT-toestel waar u handelingen mee uitvoert, dan heeft u voor alle 
handelingen een vergunning nodig. 
 
De ANVS heeft tegelijk met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving een nieuw systeem voor digitale 
dienstverlening geïntroduceerd. Het registreren van toestellen verloopt vanaf heden digitaal. Ook moeten er meer 
gegevens aangeleverd worden om een registratie digitaal te kunnen voltooien (dan voorheen met de melding?). Zo 
moet u bijvoorbeeld de maximale stralingsbelasting bij u in de praktijk doorgeven en moet u verklaren een 
Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) tot uw beschikking te hebben.  
 
De VGT kan voor abonnees op het VGT Portal Stralingsbescherming de registratie van de aanwezige toestel(len) 
verrichten via de ANVS. De VGT kan alleen de toestel(len) bij de ANVS registreren als er een Risicoanalyse 
Stralingstoepassingen (RA) is opgemaakt via het VGT Portal Stralingsbescherming en deze RA niet langer dan een jaar 
geleden is afgegeven. Er wordt een registratie aangevraagd voor de toestellen die zijn vermeld in de RA. Indien dat 
niet overeenkomt moet u eerst een nieuwe RA laten opstellen. 
 
Wij kunnen de registratie niet voor praktijken uitvoeren indien: 
- Er (nog) géén geldige RA beschikbaar is; 
- De RA langer dan een 1 jaar geleden is afgegeven; 
- Er een vergunningsplichtig toestel (CBCT-toestel) in de praktijk staat;  
- De registratie al is aangevraagd of in behandeling is. 
 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar het VGT Portal Stralingsbescherming, menu 'Mijn praktijk' 
en dan naar het tabblad 'Registratie. 
 

                                                      
1 Omdat de genoemde mobiele toestellen niet veel voorkomen, en deze toestellen door de inspectie en KNMT worden 
afgeraden voor de reguliere praktijk noemen we in het vervolg van deze uitleg alleen de CBCT, maar u kunt daar ook 
CBCT en/of mobiele toestellen lezen. 
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Voor nieuwe röntgentoestellen welke u NA 6 februari 2018 heeft aangeschaft geldt dat deze direct onder de 
registratieplicht/vergunningsplicht vallen en geldt de eerder beschreven overgangstermijn niet. Houdt u er rekening 
mee dat u voorafgaand aan de start van de handelingen met röntgentoestellen al over een registratie of vergunning 
moet beschikken. 
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