Relevante wet- en regelgeving januari 2018
Besluit/wetgeving
1.

2.

3.

4.

5.

Besluit houdende vaststelling van het subsidieplafond
op grond van de Subsidieregeling versterking
omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018
Regeling houdende vaststelling van nadere regels ter
bescherming van personen tegen de gevaren van
blootstelling aan ioniserende straling (Regeling
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)
Besluit houdende aanwijzing van methoden of
producten, bedoeld in voorschrift 5.1.7 van bijlage 2
van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en
warm tapwater
Besluit houdende vaststelling van regels ter
bescherming van personen tegen de gevaren van
blootstelling aan ioniserende straling (Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) (Stb
404)
Regeling tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften
voor de bescherming van werknemers die
beroepsmatig blootgesteld kunnen worden aan
ioniserende straling (Regeling stralingsbescherming
beroepsmatige blootstelling 2018)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 270

Publicatie
datum
09-01-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 1349

10-01-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 3213

23-01-2018

Staatsblad 2018,
Nr. 7

24-01-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 4952

31-01-2018

Overige relevante wet- en regelgeving januari 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en
processen, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Staatscourant 2018,
Nr. 21

Publicatie
datum
02-01-2018

Relevante wet- en regelgeving februari 2018
Besluit/wetgeving
1.

Besluit tot wijziging van het Besluit
gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband
met uitbreiding van de wettelijke taken van het Ctgb
en enkele technische wijzigingen

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2018,
Nr. 54

Publicatie
datum
28-2-2018

Overige relevante wet- en regelgeving februari 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327
potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
gepubliceerd.

http://www.rivm.nl/rvs
/Stoffenlijsten/Zeer_Z
orgwekkende_Stoffe
n/Potenti%C3%ABle
_ZZS

Publicatie
datum
02-02-2018

Relevante wet- en regelgeving maart 2018
Besluit/wetgeving
1.

2.

3.

Regeling houdende wijziging van de Regeling
natuurbescherming (aanwijzing van door de
provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten)
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2 en 4)
Regeling tot vaststelling van de over 2018 geldende
tarieven voor de oppervlakterechten ingevolge de
Mijnbouwwet (Regeling oppervlakterechten
Mijnbouwwet 2018)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 13687

Publicatie
datum
07-03-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 11860

09-03-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 14714

12-03-2018

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen maart 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Het concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in
ondergrondse installaties en aflevertoestellen is
gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen
sturen aan het PGS-projectbureau.

http://www.publicatier
eeksgevaarlijkestoffe
n.nl/nieuws/conceptpgs-28-ns-gereedvoorcommentaar.html

Publicatie
datum
26-03-2018

2.

De International Organization for Standardization
(ISO) heeft de definitieve versie van ISO 45001:2018
gepubliceerd. ISO 45001 "Occupational health and
safety management systems – Requirements with
guidance for use" is de vervanger van het
arbomanagementsysteem OHSAS 18001.

https://www.iso.org/n
ews/ref2272.html

Organisaties die volgens OHSAS 18001 zijn
gecertificeerd, hebben drie jaar de tijd om op ISO
45001 over te stappen. Daarna wordt OHSAS 18001
ingetrokken.

Relevante wet- en regelgeving april 2018
Besluit/wetgeving
1.

2.

3.

4.

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling
milieubeheer in verband met de CO-meting van
middelgrote stookinstallaties
Besluit houdende vaststelling van het subsidieplafond
op grond van de Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken voor het jaar 2018
Wet tot wijziging van de Waterwet en van de Wet
maritiem beheer BES in verband met de uitvoering
van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het
Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging
van de zee ten gevolge van het storten van afval en
andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering)
Regeling tot wijziging van de Regeling erkende
instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en
de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
in verband met een reparatie betreffende het
maximale beproevingsinterval voor periodiek
onderzoek van drukhouders

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 16820

Publicatie
datum
04-04-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 16122

05-04-2018

Staatsblad 2018,
Nr. 98

12-04-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 23654

30-04-2018

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen april 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 31 zijn
regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke
vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse
tankinstallaties. De definitieve versie van de PGS 31
‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in
ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu
te downloaden op de PGS-website.

http://www.publicatier
eeksgevaarlijkestoffe
n.nl/publicaties/PGS
31.html

Publicatie
datum
16-04-2018

2.

De huidige PBM-richtlijn wordt ingetrokken en de
nieuwe EU-verordening Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (2016/425) is van kracht.
Het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen (AI49) is aangepast aan de nieuwe verordening.

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF
/?uri=CELEX:32016
R0425&from=NL

21-04-2018

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 24301

Publicatie
datum
03-05-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 28965

23-05-2018

Staatsblad 2018,
Nr. 137

24-05-2018

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2018,
Nr. 203

Publicatie
datum
28-06-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 35386

29-06-2018

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 41167

Publicatie
datum
23-07-2018

Relevante wet- en regelgeving mei 2018
Besluit/wetgeving
1.

2.

3.

Regeling houdende wijziging van de
Warenwetregeling informatie- en
rapportagebepalingen SZW-besluiten en intrekking
van de Warenwetregeling persoonlijke
beschermingsmiddelen in verband met de
inwerkingtreding van het Warenwetbesluit
persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZsubsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNVsubsidies 2018 in verband met de invoering en
openstelling van de subsidiemodule
Beleidsexperiment CO2-reductie industrie
Wet tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende
de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot
wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
alsmede in verband met de operationalisering van de
reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende
de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

Relevante wet- en regelgeving juni 2018
Besluit/wetgeving
1.

2.

Besluit tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening
en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Wet
afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen
en beheersverordeningen) (Stb 2018, 138)
Regeling houdende wijziging van de Regeling
Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de aanwijzing
van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema

Relevante wet- en regelgeving juli 2018
Besluit/wetgeving
1.

Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII

2.

Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
wijziging van bijlage XVIc, het vervallen van bijlage
XVIf en de aanpassing van bijlage XVIb

Staatscourant 2018,
Nr. 41262

27-07-2018

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen juli 2018

1.

2.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en
processen, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
De Europese Commissie heeft de lijst van
geharmoniseerde normen in relatie tot de wetgeving
over persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's)
bijgewerkt. Deze lijst is in de Nederlandse taal
beschikbaar via de website van de Europese
Commissie.

Staatscourant 2018,
Nr. 35478
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTM
L/?uri=CELEX:52018
XC0615(03)&from=N
L

Publicatie
datum
02-07-2018

06-07-2018

Relevante wet- en regelgeving augustus 2018
Geen wijzigingen in augustus.

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen augustus 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Het concept van PGS 19: Propaan en butaan: opslag
is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden
kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen
sturen aan het PGS-projectbureau.

http://www.publicatier
eeksgevaarlijkestoffe
n.nl/nieuws/conceptpgs-19-ns-gereedvoorcommentaar.html

Publicatie
datum
20-08-2018

Relevante wet- en regelgeving september 2018
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4 en 7)
Regeling tot wijziging van de Waterregeling in
verband met twee technische wijzigingen en wijziging
van kaartbijlagen (2018)
Besluit houdende vaststelling van het subsidieplafond
voor het jaar 2018 op grond van de Subsidieregeling
verwijderen asbestdaken voor het jaar 2018

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 50592

Publicatie
datum
06-09-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 52532

20-09-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 54149

26-09-2018

4.

5.

Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing artikel 2 en bijlagen 5 en 9)
Besluit houdende vaststelling van de Aanpassing
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) 2018

Staatscourant 2018,
Nr. 52951

27-09-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 53862

28-09-2018

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen augustus 2018

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS.
Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan
de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd.

https://rvs.rivm.nl/site
s/default/files/201809/Potentiele-ZZSlijst-augustus-2018V1.0-beveiligd.pdf

Publicatie
datum
03-09-2018

Relevante wet- en regelgeving oktober 2018
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Regeling tot wijziging van de Regeling Europese
afvalstoffenlijst in verband met verduidelijking van de
indeling van gevaarlijk afval en tot intrekking van de
Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 55160

Publicatie
datum
04-10-2018

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen oktober 2018

1.

2.

3.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

De Europese Commissie heeft de Best Beschikbare
Techniek (BBT)-conclusies afvalbehandeling
gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 17
augustus 2022 de vergunningen actualiseren van
IPPC bedrijven die afval verwerken.
Zes nieuwe stoffen voldoen aan de criteria van Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het RIVM heeft deze
zes stoffen in oktober 2018 toegevoegd aan de ZZS
stoffenlijst.
Correctie PGS 31:
In de gepubliceerde PGS 31 versie 1.0 van april 2018
zitten enkele (tekstuele) fouten. Deze fouten zijn
aangepast met PGS 31 versie 1.1. Die versie is sinds
28 oktober 2018 beschikbaar.

Publicatieblad van
de Europese Unie

https://rvs.rivm.nl/nie
uws/zes-nieuwezeer-zorgwekkendestoffen

Publicatie
datum
17-08-2018

22-10-2018

http://www.publica 28-10-2018
tiereeksgevaarlijkes
toffen.nl/publicatie
s/PGS31.html

Relevante wet- en regelgeving november 2018
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Regeling houdende wijziging van de Regeling geluid
milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing inzake formulieren en bijlagen 2 en 4)
Regeling tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit
(actualisering verwijzingen normdocumenten 2018.2)
en enkele andere regelingen (verwijzing naar
normdocumenten)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2018,
Nr. 63433

Publicatie
datum
26-11-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 66937

28-11-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 68042

29-11-2018

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2018,
Nr. 465

Publicatie
datum
05-12-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 68073

07-12-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 69461

12-12-2018

Staatscourant 2018,
Nr. 72508

21-12-2018

Relevante wet- en regelgeving december 2018
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

Besluit houdende redactionele en beperkte
beleidswijzigingen van het
Arbeidsomstandighedenbesluit en het
Warenwetbesluit machines
Regeling tot wijziging van de Regeling informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken (wijziging IMKL en BMKL)
Regeling tot wijziging van de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007 in verband met de uitvoer van een
gedetailleerdere berekening van de concentratie van
zwevende deeltjes bij veehouderijen
Regeling houdende wijziging van de Regeling
Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen
van een nieuwe versie van een aantal normen

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen december 2018

1.

2.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

De Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de
Arbocatalogus Bouw & Infra. De richtlijn is sinds 2008
in verschillende bedrijfscatalogi opgenomen maar
krijgt nu met de opname in de Arbocatalogus ook
formeel kracht van wet.
Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering
laag- en hoogspanningsinstallaties

https://www.volandis.
nl/nieuws/richtlijnsteigers-opgenomenin-arbocatalogusbouw-infra/
Website NEN

Publicatie
datum
07-12-2018

17-12-2018

