Relevante wet- en regelgeving januari 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en het Besluit brandstoffen
luchtverontreiniging in verband met de invoering van
E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers
van brandstoffen

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 3330

Publicatie
datum
29-01-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen januari 2019

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

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

Staatscourant 2019,
Nr. 38

Publicatie
datum
02-01-2019

Relevante wet- en regelgeving februari 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer
verpakkingen

2.

Besluit tot wijziging van het Besluit kwik en
kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, en het
Activiteitenbesluit milieubeheer ter uitvoering van
Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende
kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1102/2008 (PbEU 2017, L 137)
Regeling houdende regels met betrekking tot de
compensatie van de transitievergoeding bij een einde
van de arbeidsovereenkomst na langdurige
arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie
transitievergoeding)

3.

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 4279

Publicatie
datum
06-02-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 55

15-02-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 10547

26-02-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen februari 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Publicatie
datum
08-02-2019

1.

Provincie Zeeland - Wijziging Omgevingsverordening
Zeeland 2018

Staatscourant 2019,
Nr. 7346

2.

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN
1087) voor commentaar gepubliceerd

https://www.nen.nl/N
ENShop/Bouwnieuwsbe
richten/Nieuwenorm-voor-ventilatievan-gebouwen-NEN1087-voorcommentaargepubliceerd.htm

11-02-2019

3.

Negen zeer zorgwekkende stoffen toegevoegd aan
zzs-lijst

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

25-02-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 9730

Publicatie
datum
04-03-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 8650

05-03-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 15516

20-03-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 16260

27-03-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 17008

29-03-2019

Relevante wet- en regelgeving maart 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

5.

Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit beheer
verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van
een recyclingdoelstelling voor kleine kunststof
drankflessen en het aanpassen van de artikelen over
statiegeld op drankverpakkingen (Besluit maatregelen
kleine kunststof drankflessen)
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de
Activiteitenregeling milieubeheer ter actualisatie van
de daar opgenomen maatregelen
Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZsubsidies in verband met de aanpassing van de
hoogte en berekening van het subsidiebedrag voor op
biomassa gestookte ketels
Regeling van de Minister van Economische Zaken en
Klimaat van 26 maart 2019, nr. WJZ/18116525, tot
wijziging van de Mijnbouwregeling (het buiten gebruik
stellen van boorgaten en putten)
Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
vervanging van bijlage XIIIc en XIIIf door een
certificatieschema en enkele wijzigingen van bijlage
XVIIh

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen maart 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Publicatie
datum
18-03-2019

1.

Nieuwe PGS-richtlijn veilige opslag lithium-ion
batterijen eind 2020 gereed

hse/sdu.nl

2.

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels, met het oog op de aanpassing aan de
technische en wetenschappelijke vooruitgang

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=
uriserv:OJ.L_.2019.0
86.01.0001.01.NLD&
toc=OJ:L:2019:086:T
OC

28-03-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 20119

Publicatie
datum
15-04-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 17877

19-04-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 155

23-04-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 23195

24-04-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2019,
Nr. 167

Publicatie
datum
01-05-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 27290

13-05-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 27553

13-05-2019

Relevante wet- en regelgeving april 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.
4.

Voorpublicatie van de ontwerpregeling tot wijziging
van de Regeling genetisch gemodificeerde
organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 4
en 5)
Regeling tot wijziging van de Regeling erkende
instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling
vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke
stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van
gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land
van gevaarlijke stoffen in verband met de
tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften
inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en enkele
andere wijzigingen
Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit
2005 en het Bouwbesluit 2012
Regeling tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming (wijziging regels toedeling en
reservering ontwikkelingsruimte)

Relevante wet- en regelgeving mei 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in verband met de informatieplicht voor
energiebesparende maatregelen
Regeling tot wijziging van bijlage 10 bij de
Activiteitenregeling milieubeheer in verband met het
herstel van enkele gebreken in de lijst met erkende
maatregelen
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling
milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de
rapportage van energiebesparende maatregelen

4.

5.

6.

7.

8.

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in verband met de implementatie van
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van
BBT-conclusies voor grote stookinstallaties
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling
milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht in
verband met aanpassingen van enkele technische
normen en de actualisatie van enkele bijlagen
Regeling houdende wijziging van de
Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de
implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442
tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote
stookinstallaties
Regeling tot wijziging van de Regeling handel in
emissierechten in verband met verband met de
handel in emissierechten voor de periode 2021–2030
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in
verband met noodzakelijk periodiek onderhoud en het
herstel van enkele gebreken van inhoudelijk
ondergeschikte aard

Staatsblad 2019,
Nr. 170

14-05-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 23546

20-05-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 28998

21-05-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 30559

28-05-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 194

29-05-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen mei 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

1.

Bijgewerkte lijst met potentiële ZZS beschikbaar

2.

Concept PGS 8 voor organische peroxiden gereed
voor commentaar

https://rvs.rivm.nl/stof
fenlijsten/ZeerZorgwekkendeStoffen/PotentieleZZS
https://publicatiereek
sgevaarlijkestoffen.nl
/nieuws/concept-pgs8-voor-organischeperoxiden-gereedcommentaar.html

Publicatie
datum
01-05-2019

06-05-2019

Relevante wet- en regelgeving juni 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.
3.

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling
implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energieefficiëntie met betrekking tot de energie-audit
Regeling tot wijziging van de Regeling gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 4 en 5)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 30626

Publicatie
datum
04-06-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 32315

12-06-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 31060

14-06-2019

4.

5.
6.

7.

Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4 en 7) en van diverse
regelingen op het terrein van het vervoer van
gevaarlijke stoffen in verband met een wetstechnische
reparatie
Besluit houdende vaststelling van de eerste wijziging
van het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)

Staatscourant 2019,
Nr. 32081

19-06-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 31451

20-06-2019

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en het Besluit brandstoffen
luchtverontreiniging in verband met de invoering van
E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers
van brandstoffen
Regeling houdende wijziging van de Waterregeling in
verband met wijziging van de kaartbijlagen (2019)

Staatsblad 2019,
Nr. 227

26-06-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 34296

26-06-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen juni 2019

1.

2.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp
planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland
2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland
2018
Concept PGS 29 beschikbaar voor commentaar

Staatscourant 2019,
Nr. 31145

Publicatie
datum
05-06-2019

http://content.publicat
iereeksgevaarlijkesto
ffen.nl/documents/P
GS29/Versie%20201
90605_PGS_29NS_
naar%20_openbare
%20commentaarron
de.pdf

13-06-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 36142

Publicatie
datum
01-07-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 37126

02-07-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 38941

09-07-2019

Relevante wet- en regelgeving juli 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Regeling tot wijziging van de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007 in verband met bekendmaking van
gegevens door de Minister voor de vaststelling van de
concentratie zwevende deeltjes (PM10) in de
buitenlucht
Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van
oorsprong voor energie uit hernieuwbare
energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband
met de toevoeging van certificaten van oorsprong
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling
milieubeheer met betrekking tot de wijze waarop de
terugverdientijd van energiebesparende maatregelen
wordt berekend

4.

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in verband met de implementatie van
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van
BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

Staatsblad 2019,
Nr. 170

10-07-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen juli 2019

1.

2.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en
processen, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Het concept van PGS 9: cryogene gassen' is gereed
voor commentaar

Staatscourant 2019,
Nr. 37266

3.

De NEN heeft NEN 5077:2019 nl Geluidwering in
gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden
voor geluidwering van uitwendige
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie,
contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt
door installaties gepubliceerd.

4.

Het Europees chemicaliënagentschap ECHA heeft
vier stoffen aan de kandidatenlijst toegevoegd die
gebruikt worden in de GenX techniek.

5.

Er is een gewijzigde versie verschenen van de
normen voor Bedrijfsvoering van elektrische
installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN
3140 en NEN 3840. Dit zijn de normen voor werken
aan elektrische installaties.

Publicatie
datum
05-07-2019

https://publicatiereek
sgevaarlijkestoffen.nl
/nieuws/concept-pgs9-cryogene-gassengereed-voorcommentaar.html
https://www.nen.nl/N
ENShop/Bouwnieuwsbe
richten/Uitbreidingfrequenties-bijmetengeluidwering.htm
https://www.chemisc
hestoffengoedgerege
ld.nl/nieuws/genxsvhc-en-zzsaangewezen
https://www.nen.nl/N
ENShop/Elektrotechniek
-Nieuws/Gewijzigdeversie-NEN-3140-enNEN-3840gepubliceerd.htm

08-09-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 48301

Publicatie
datum
30-08-2019

16-07-2019

18-07-2019

30-07-2019

Relevante wet- en regelgeving augustus 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Regeling tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming (intrekken van de aan de PAS
gekoppelde bepalingen)

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen augustus 2019
Geen wijzigingen in augustus

Relevante wet- en regelgeving september 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
actualisering van Bijlage XIII (wettelijke grenswaarden
voor de allergenen alfa-amylase en meelstof)
Regeling tot wijziging van de Regeling gefluoreerde
broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in
verband met een aangepaste beoordelingsrichtlijn
voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 48287

Publicatie
datum
03-09-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 50334

12-09-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen september 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

1.

Het concept van PGS 15: “Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen” is gereed voor commentaar.

2.

Het concept van PGS 16: “LPG: Afleverinstallaties,
vulinstallaties en skid-installaties” is gereed voor
commentaar.

https://publicatiereek
sgevaarlijkestoffen.nl
/nieuws/concept-pgs30-gereed-voorcommentaar.html
https://publicatiereek
sgevaarlijkestoffen.nl
/nieuws/concept-pgs16-gereed-voorcommentaar.html
https://publicatiereek
sgevaarlijkestoffen.nl
/nieuws/concept-pgs15-voor-verpaktegevaarlijke-stoffenbeschikbaarcommentaar.html

Het concept van PGS 30: “Vloeibare brandstoffen in
bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed
voor commentaar

Publicatie
datum
02-09-2019

09-09-2019

18-09-2019

Relevante wet- en regelgeving oktober 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

Regeling tot wijziging van de Regeling lozen buiten
inrichtingen in verband met eisen aan een
zuiveringsvoorziening voor het lozen van toiletwater
vanaf een pleziervaartuig
Regeling houdende wijziging van de Regeling
natuurbescherming (additionele aanwijzing van door
de provincies te bestrijden invasieve uitheemse
soorten)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 52426

Publicatie
datum
01-10-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 53677

03-10-2019

3.

4.

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer ten
behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU)
2018/410 van het Europees Parlement en de Raad
van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve
emissiereducties en koolstofarme investeringen en
van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)
Besluit houdende wijziging van het Besluit handel in
emissierechten in verband met de handel in
emissierechten voor de periode 2021–2030

Staatsblad 2019,
Nr. 317

16-10-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 359

23-10-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen oktober 2019
Geen overige wijzigingen in oktober.

Relevante wet- en regelgeving november 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4 en 7)
Besluit tot wijziging van de Wet milieubeheer ten
behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU)
2018/410 van het Europees Parlement en de Raad
van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve
emissiereducties en koolstofarme investeringen en
van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)
Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, de
Staatssecretaris van Defensie, de Minister van
Economische Zaken en Klimaat, de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21
november 2019, houdende regels over het
beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving
(Omgevingsregeling)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 60602

Publicatie
datum
13-11-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 402

13-11-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 56288

22-11-2019

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen november 2019

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en
gepubliceerd.

https://rvs.rivm.nl/stof
fenlijsten/ZeerZorgwekkendeStoffen/PotentieleZZS

Publicatie
datum
11-11-2019

2.

Eind oktober is versie 2.2 gepubliceerd van de gids
voor de toepassing van de Machinerichtlijn ofwel
Guide to application of the Machinery Directive
2006/42/EC. De belangrijkste wijzigingen gaan over
de 'niet-voltooide machine' en
veiligheidscomponenten. bovendien zijn er 2
paragrafen toegevoegd.

https://hse.sdu.nl/

15-11-2019

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2019,
Nr. 491

Publicatie
datum
17-12-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 68350

17-12-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 64036

17-12-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 68010

18-12-2019

Staatscourant 2019,
Nr. 65112

18-12-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 501

24-12-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 520

30-12-2019

Staatsblad 2019,
Nr. 517

30-12-2019

Relevante wet- en regelgeving december 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in
verband met de versnelling van de
totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van
gebiedsspecifiek beleid voor PFAS
Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij in verband met de actualisering van
bijlage 1
Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van
16 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/244522,
houdende wijziging van de Regeling geluid
milieubeheer, het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012 en de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
Regeling van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK2019/244498, houdende wijziging van de
Waterregeling in verband met wijziging van de
kaartenbijlagen
Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van
17 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/247269, tot
wijziging van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband
met aanpassing van de uitzonderingen op het verbod
op professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen
Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012
en van enkele andere besluiten inzake bijna energieneutrale nieuwbouw
Wet van 18 december 2019, houdende wijziging van
de Meststoffenwet in verband met de implementatie
van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Wet houdende regels voor de aanpak van de
stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet
aanpak stikstof)

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen december 2019
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

1.

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies
afvalverbranding gepubliceerd. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat past aan de hand van de
BBT-conclusies de Nederlandse wetgeving aan.

2.

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies
voedingsmiddelen, dranken en zuivel gepubliceerd.
De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorieën
6.4b, 6.4c en 6.11.

3.

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen
december 2019 gepubliceerd (geen wijzigingen tov
lijst van juli)

Publicatieblad van de
Europese Unie
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri
=CELEX:32019D201
0
Publicatieblad van de
Europese Unie
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri
=uriserv:OJ.L_.2019.
313.01.0060.01.ENG
Staatscourant 2019,
Nr. 64379

Publicatie
datum
03-12-2019

04-12-2019

31-12-2019

