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Europese wet- en regelgeving

Nationale wet- en regelgeving

Regeling

Wet

Besluit

Verordening

Wm

WVO

Activiteitenbesluit

Apv

Activiteitenregeling

Opbouw wet- en regelgeving



Milieuthema’s

Bodemrisico’s

Luchtemissies

Gebruik van energie

Afvalstoffen

Gebruik van grondstoffen

Externe veiligheid

Emissie naar water

Geluid

laboratorium



Milieu in laboratorium

PGS 15
NRB

NER

GHS

LAP

REACH

Activiteitenbesluit Wm/ Wvo vergunning

GGO

NEN



Register van Eisen

�Landelijk beleid ten aanzien van minimale verwerkingsgraad 
afvalstromen
�Hergebruik, verbranden, storten e.d

Specifiek ziekhuisafval 
en KGA

Deel 2: 
Sectorplannen
(sectorplan 10 en 
17)

Landelijk 
afvalbeheersplan (LAP) 
2002-2012

Onafhankelijk van de hoeveelheid moeten tenminste de volgende 
stromen gescheiden worden:

• Gevaarlijk afval;
• Asbest;
• Papier & karton;
• Wit & bruingoed

•Verder staan in tabel 14.2 drempelwaarden opgenomen

AfvalscheidingDeel 1: 
Beleidskader 
(§14.4)

Landelijk 
afvalbeheersplan (LAP) 
2002-2012

Beleid

� Betreft nadere omschrijving van verplichtingen in geval van 
melden van afvalstoffen

Ontvangst afvalstoffenGeheelRegeling melden 
bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen

• Uitwerking van eisen ten aanzien van:
•Ontvangstmelding;
•Afgiftemelding;
•Afvalstroomnummer.

Ontvangst afvalstoffenGeheelBesluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen

Afgifte

� In de Europese afvalstoffenlijst (Eural) zijn afvalstoffen 
benoemd en is bepaalt wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

Classificatie aard 
afvalstoffen in geval 
van aanmelden

GeheelEuropese afvalstoffen 
lijst (Eural)

Classificatie

Afvalstoffen

Kern van de eis / toelichtingSignificant bijRelevante delenWet- en regelgevingOnderwerp
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Inhoudsopgave

• Arbowetgeving

• Overige relevante wetgeving



Arbowetgeving

Algemene verplichtingen

Concrete verplichtingen

Aanvullende voorschriften

Detailvoorschrift

Branche voorschriften

Arbo-wet

Arbobesluit

Arboregeling

Arbobeleidsregels

Arbocatalogus

BeschrijftWetgeving

Vrijwel alle arboregels komen voort uit Europese wetgeving



Aanvullende wetgeving

Warenwet met warenwetbesluiten

(onder meer voor apparaten, drukvaten, 

beschermingsmiddelen)

Woningwet 

•Bouwbesluit en 

•Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

(algemene eisen voor bruikbaarheid en veiligheid)



Arbo-onderwerpen laboratorium

Arbobesluit hoofdstuk 3, 5 en 6

Bouwbesluit

Arbobesluit hoofdstuk 4

Arbobeleidsregel 4.1c

PGS15 (opslag)

Arbowet hoofdstuk 6

Warenwetbesluit machines

Arbobesluit hoofdstuk 4

Algemene inrichting

Gevaarlijke stoffen

Machines en apparaten

Besmettingsgevaar

WetgevingOnderwerp



Arboregister van Eisen

• Trefwoord

• Wetgeving

• Relevante artikelen (met doorklik)

• Omschrijving van de verplichting

• Overige relevante documenten (NEN-

bladen, AI-bladen, arbocatalogus)



Register van eisen

AI 11; Machine 

veiligheid; 

afscherming en 

beveiliging. 

NEN-EN 954-1 

(1997)

NEN-EN 1050 

(1997)

Apparaten moeten 

voldoen aan het 

warenwetbesluit 

algemene 

productveiligheid en 

voorzien zijn van een 

CE-keur.

Hoofd-

stuk 7

7.3.4

Arbo-

besluit

Beleids-

regel

Arbeidsmiddel

Iedere werkgever voert 

ter preventie van 

psychosociale belasting 

een beleid ten aanzien 

van seksuele intimidatie 

en agressie. 

Artikel 

3 lid 2

2.15

Arbowet

Arbo-

regeling

Agressie en 

seksuele 

intimidatie

Rapporten, 

handreikingen, 

NEN-normen e.d.

Kern van de 

eis/toelichting

Verwij

zing

Wet- en 

regel-

geving

Onderwerp
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Aanpak van de puzzel

• Koppelen van relevante milieu en arbowet-

en regelgeving aan relevante activiteiten.

• Inzichtelijk maken en interpreteren van de 

wijzigingen in relevante wetgeving op 

kwartaalbasis.   

• Jaarlijks bespreken van alle wijzigingen in 

een adviesgesprek.  



De voordelen voor u

� Directe koppeling bedrijfsactiviteit –
wetgeving

� Overal toegankelijk voor meerdere personen

� Up-to-date

� Interpretatie wijzigingen 

� Adviesgesprek over implementatie

� Milieu- en arbo vraagstukken voorleggen

� Geen abonnementen op wettenbundels e.d.

� Geen verwerking supplementen


