Relevante wet- en regelgeving december 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Regeling tot wijziging van de Drinkwaterregeling in
verband met herziening van de beoordelingsrichtlijn
BRL 6010 voor de certificatie van legionella-adviseurs
Regeling tot aanvulling en wijziging van de
Omgevingsregeling, intrekking en wijziging van andere
regelingen en regeling van overgangsrecht voor de
invoering van de Omgevingswet (Invoeringsregeling
Omgevingswet)
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4 en 7)
Regeling houdende vaststelling / tot wijziging van de
Regeling afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur in verband met de invoering van een
Europese verwerkingsstandaard en enkele andere
aanpassingen
Regeling houdende wijziging van de Regeling
natuurbescherming (additionele aanwijzing van door de
provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten)
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging
procedure gentherapie)
Regeling tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit
2012 inzake de bepalingsmethode voor het
geluidsniveau van buiten de uitwendige
scheidingsconstructie van een bouwwerk opgestelde
installaties voor warmte- of koudeopwekking
Regeling tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit
2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en twee
andere regelingen in verband met het aanwijzen van
geactualiseerde versies van BRL 9500, BRL 9501 en
NTA 8800
Regeling tot wijziging van de Aanwijzingsregeling
willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieuinvesteringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2021)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 61173

Publicatie
datum
02-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 64380

03-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 61775

07-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 63014

09-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 63947

11-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 63350

14-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 62676

18-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 66972

21-12-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 62916

21-12-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen december 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Staatscourant/
Publicatie
Staatsblad
datum
Nieuwe versies van de NPR 7910-1 (gasexplosiegevaar) en
https://www.nen.nl/npr-7910-1NPR
1-12-2020
7910-2 (stofexplosiegevaar) zijn gepubliceerd.
2020-nl-248244

Besluit van 25 november 2020 houdende
tijdelijke wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesluit en het
Arbeidsveiligheidsbesluit I BES in verband met
de bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2)
Beleidsregel van 1 december 2020, 2020-0000163198,
houdende wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging
arbeidsomstandighedenwetgeving in verband
met SARS-CoV-2 maatregelen en voorzieningen
BBT-conclusies oppervlaktebehandeling met
oplosmiddelen en conserveren van houtproducten
gepubliceerd

Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige
inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Arbocatalogus COVID-19 kantoren Rijksoverheid

https://www.nen.nl/npr-7910-22020-nl-248245
Staatsblad 2020,
1-12-2020
Nr. 483

Staatscourant 2020,
Nr. 63975

8-12-2020

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri
=uriserv%3AOJ.L_.2
020.414.01.0019.01.
ENG&toc=OJ%3AL
%3A2020%3A414%
3ATOC
Staatscourant 2020,
Nr. 66280

09-12-2020

https://zoek.officieleb
ekendmakingen.nl/st
crt-2020-67214.html

30-12-2020

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 57568

Publicatie
datum
03-11-2020

18-12-2020

Relevante wet- en regelgeving november 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Regeling houdende eenmalige specifieke uitkeringen
ten behoeve van de gerichte opkoop van
veehouderijen ter vermindering van de stikstofdepositie
op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
(Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij
natuurgebieden)

2.

Regeling tot wijziging van de Regeling energieprestatie
gebouwen en enige andere regelingen in verband met
de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van
de energieprestatie van gebouwen en de inijking van
energielabels
Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
eisen voor (her)registratie in het Register veilig werken
met explosieve stoffen en de vervanging van bijlage XI
en XII door een certificatieschema inzake opsporen
van ontplofbare oorlogsresten
Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij in verband met actualisering van bijlage 1

Staatscourant 2020,
Nr. 57490

05-11-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 58183

13-11-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 60022

20-11-2020

5.

Besluit tot wijziging van het Besluit vaststelling
monitoringsprogramma kaderrichtlijn water

Staatscourant 2020,
Nr. 59078

25-11-2020

6.

Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling LNG

Staatscourant 2020,
Nr. 60355

27-11-2020

3.

4.

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen november 2020
Geen overige relevante wijzigingen in november

Relevante wet- en regelgeving oktober 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.
4.

5.

Regeling tot wijziging van de Uitvoeringregeling
Meststoffenwet en de regeling tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de
implementatie van het zesde actieprogramma
Nitraatrichtlijn in verband met enkele correcties
Regeling tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming (vervanging AERIUS Calculator
2019A door AERIUS Calculator 2020)
Besluit houdende vaststelling van de beleidsregel
extern salderen
Regeling houdende wijziging van de Regeling
aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en
klimaattransitie 2020 en de Algemene
uitvoeringsregeling stimulering duurzame
energieproductie en klimaattransitie in verband met
herstel omissies en enkele technische aanpassingen
Wet tot wijziging van de Wet implementatie EUrichtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op
te nemen voor de energie-audit

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 52490

Publicatie
datum
07-10-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 53496

14-10-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 52486

15-10-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 54584

16-10-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 390

21-10-2020

6.

7.

Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit
activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken
leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het
Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van
andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor
de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit
Omgevingswet)
Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(vervallen onderscheid II-k en II-v en wijziging
procedure gentherapie)

Staatsblad 2020,
Nr. 400

28-10-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 409

30-10-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen oktober 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 52417

Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel
boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in
verband met na een overtreding getroffen maatregelen
Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel
Staatscourant 2020,
arbocatalogi 2019 in verband met enkele wijzigingen in Nr. 53813
de bijlage ervan
https://rvs.rivm.nl/nieuws/zzs-lijst-bijgewerkt-oktober-2020 https://rvs.rivm.nl/nie
uws/zzs-lijstbijgewerkt-oktober2020

Publicatie
datum
12-10-2020

19-10-2020

27-10-2020

Relevante wet- en regelgeving september 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.
3.

4.

Wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele
andere wetten in verband met de overgang van de Wet
natuurbescherming naar de Omgevingswet
(Aanvullingswet natuur Omgevingswet)
Besluit tot wijziging van het Waterbesluit (actualisering
van bijlagen III en IV)
Regeling tot wijziging van de Regeling handel in
emissierechten in verband met een verduidelijking in
het overgangsrecht voor de derde handelsperiode
Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012,
het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit
kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in
verband met de introductie van een stelsel van
certificering voor werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2020,
Nr. 310

Publicatie
datum
04-09-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 315

04-09-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 47048

08-09-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 348

25-09-2020

5.

Regeling tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit
2012 in verband met de introductie van een stelsel van
certificering voor werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties

Staatscourant 2020,
Nr. 50199

29-09-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen september 2020
Geen overige relevante wijzigingen.

Relevante wet- en regelgeving augustus 2020
Geen wijzigingen in augustus

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen augustus 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

De ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan
dieselmotoremissies (DME)’ is geactualiseerd naar de
huidige stand van de techniek.
Daarnaast is per 1 juli 2020 de wettelijke grenswaarde
voor DME van kracht geworden.

2.

Verordening (EU) 2020/1149 van de Commissie van 3
augustus 2020 tot wijziging van bijlage XVII bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft
diisocyanaten (Voor de EER relevante tekst)

Staatscourant/
Publicatie
Staatsblad
datum
https://www.inspectieszw.nl/pu
03-08-2020
blicaties/richtlijnen/2019/10/15/
basisinspectiemodule-bimblootstelling-aandieselmotoremissies-dme

Publicatieblad van de
Europese Unie,
L 252/24

17-08-2020

Staatscourant/
Staatsblad

Publicatie
datum

Relevante wet- en regelgeving juli 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn

1.

2.

3.

Regeling met betrekking tot een algemeen verbindend
verklaring van een overeenkomst over een
afvalbeheerbijdrage, tot intrekking van de Regeling
verzoek afvalbeheersbijdragen en tot wijziging van
enkele regelingen ter implementatie van Richtlijn (EU)
2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van
30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG
betreffende afvalstoffen (PbEU 2018, L 150) (Regeling
verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst
afvalbeheerbijdrage)
Regeling houdende wijziging van de Regeling
Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale
nieuwbouw
Rectificatie: Regeling houdende wijziging van de
Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw (Staatscourant 15 juli 2020, nr.
37764, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt2020-37764.html)

Staatscourant 2020,
Nr. 34945

07-07-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 37764

15-07-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 37764

22-07-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen juli 2020
1.

Besluit/wetgeving/richtlijn
Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers

Staatscourant/ Staatsblad
Publicatie datum
Staatscourant 2020,
01-07-2020
Nr. 34193

2.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Staatscourant 2020,
Nr.30592

01-07-2020

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 30304

Publicatie
datum
05-06-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 28628

08-06-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 30025

09-06-2020

Relevante wet- en regelgeving juni 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

Regeling tot wijziging van Bijlage XIII van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
invoering van een wettelijke grenswaarde voor
dieselmotoremissie
Regeling tot wijziging van de Regeling acceptatie
afvalstoffen op stortplaatsen en de Regeling
bodemkwaliteit (Actualisering verwijzingen
normdocumenten Regeling bodemkwaliteit 2020)
Regeling tot wijziging van de Regeling handel in
emissierechten in verband met de vierde
handelsperiode ETS en toegangsrestricties voor
rekeninghouders buiten Nederland

4.

5.

6.

7.

8.

Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4 en 7)
Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit
Rijn- en binnenvaart in verband met de invoering van
een ontgassingsverbod op de binnenwateren in het
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van
afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)
Regeling tot wijziging van de Aanwijzingsregeling
willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieuinvesteringen 2009 (reparatie Milieulijst 2020)
Besluit tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG
betreffende afvalstoffen (PbEU L 150/109) (Besluit
gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen)
Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij in verband met de actualisering van bijlage
1

Staatscourant 2020,
Nr. 29710

11-06-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 170

17-06-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 32400

19-06-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 197

24-06-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 33503

30-06-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen juni 2020
Geen overige wijzigingen in juni.

Relevante wet- en regelgeving mei 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij in verband met opnemen meetverplichting
in technische beschrijving
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling
milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht in
verband met aanpassingen aan PGS 31 en enkele
technische wijzigingen

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 23666

Publicatie
datum
01-05-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 25319

20-05-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen mei 2020

1.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Mededeling Omgevingswet: Het Rijk en de koepels
van gemeenten, provincies en waterschappen hebben
overeenstemming bereikt over een nieuwe datum
voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met
de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en
ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

https://aandeslagmet
deomgevingswet.nl/a
ctueel/nieuws/2020/
mei/nieuwe-datuminwerkingtredingomgevingswet/

Publicatie
datum
20-05-2020

Relevante wet- en regelgeving april 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

Regeling tot wijziging van bijlage 10 bij de
Activiteitenregeling milieubeheer in verband met het
herstel van enkele gebreken in de lijst met erkende
maatregelen
Besluit tot tijdelijke vrijstelling van enkele
verplichtingen krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19
2020
Besluit tot wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe
regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken
en werkplatforms aan hijswerktuigen
Regeling tot wijziging van de
Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en Binnenvaart in
verband met het herstel van een omissie (lozen
zeeschepen)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2020,
Nr. 20349

Publicatie
datum
09-04-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 21417

10-04-2020

Staatsblad 2020,
Nr. 135

24-04-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 22577

30-04-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen april 2020
Geen overige wijzigingen in april

Relevante wet- en regelgeving maart 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

2.

3.

4.

Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012
en van enkele andere besluiten inzake de
implementatie van de tweede herziening van de
richtlijn energieprestatie gebouwen
Regeling houdende wijziging van de Regeling
Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie
gebouwen inzake de implementatie van de tweede
herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen
Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en
veehouderij in verband met de actualisering van
bijlage 1
Regeling tot wijziging van de Regeling genetisch
gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
(aanpassing bijlagen 2, 4, 7 en 11)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatsblad 2020,
Nr. 94

Publicatie
datum
09-03-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 13004

09-03-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 7734

11-03-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 12069

19-03-2020

5.

6.

Regeling tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en
infrastructuur)
Regeling tot wijziging van de Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband
met aanpassing van de uitzonderingen op het verbod
op professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen

Staatscourant 2020,
Nr. 15825

23-03-2020

Staatscourant 2020,
Nr. 18714

31-03-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen maart 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

1.

Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion
Energiedragers

2.

Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij

https://www.internetc
onsultatie.nl/lithium_i
on_energiedragers
https://www.rijksover
heid.nl/documenten/
publicaties/2020/03/1
3/emissiefactorenfijn-stof-voorveehouderij-2020

Publicatie
datum
12-03-2020

03-03-2020

Relevante wet- en regelgeving februari 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn
1.

Regeling tot wijziging van de Regeling externe
veiligheid buisleidingen en de Regeling externe
veiligheid inrichtingen (nieuwe versie
softwareprogramma en bijbehorende handleiding
risicoberekening)

Staatscourant/
Staatsblad
Staatscourant 2019,
Nr. 9262

Publicatie
datum
28-02-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen januari 2020
Geen wijzigingen in februari

Relevante wet- en regelgeving januari 2020
Besluit/wetgeving/richtlijn

Staatscourant/
Staatsblad

Publicatie
datum

1.

Besluit houdende wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enige
technische aanpassingen en de implementatie van
richtlijn 2017/2398 betreffende de bescherming van
de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
carcinogene of mutagene agentia op het werk en
wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband
met enige technische correcties en de bijgestelde
implementatie van richtlijn 2014/68/EU betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten
inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

Staatsblad 2019,
Nr. 26

30-01-2020

Overige relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en normen januari 2020

1.

2.

Besluit/wetgeving/richtlijn

Bron

Op 17 januari 2020 treden in de lidstaten van de EU
nieuwe bindende Europese grenswaarden voor het
werken met kankerverwekkende stoffen in werking:
Regeling tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de
implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII
ECHA voegt vier nieuwe stoffen toe aan
Kandidatenlijst zeer zorgwekkende stoffen

Staatscourant 2019,
Nr. 65293

https://echa.europa.e
u/nl/candidate-listtable

Publicatie
datum
02-12-2019

16-01-2020

