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Overzicht Wet- en regelgeving Mondial Movers  
Kolom 1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving (artikelsgewijs)  
Kolom 2 Hoe luiden alle relevante eisen van wet- en regelgeving van toepassing op het Multisite Managementsysteem 
Kolom 3 Van toepassing zijnde de milieuaspecten 
Kolom 4 Beoordeling naleving van alle eisen uit de relevante wet- en regelgeving 
Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs) 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem  

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving eisen uit de wet- 
en regelgeving  
Opgenomen in de directiebeoordeling 
2017-2018. 

Activiteitenbesluit 
01-01-2016 
Artikel 2.1 Zorgplicht  

Degene die een onderneming drijft moet weten of had redelijkerwijs 
kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet 
tijdelijk buiten werking stellen van de onderneming nadelige gevolgen 
voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende 
worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens 
dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor 
zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van 
hem kan worden gevergd. 

Emissies naar de lucht  
Gebruik van grondstoffen en 
natuurlijke hulpbronnen (ook 
waterverbruik) 
Energiegebruik 
Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 
Energie-uitstoot (ook geluid) 
Lozingen op het riool 
Lozingen op de bodem  

De directie heeft  KVGM-beleid hoog in 
het vaandel staan. Door middel van een 
beleidsverklaring heeft de directeur naar 
het personeel gecommuniceerd dat de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
dient te worden nageleefd.     

Activiteitenbesluit 
01-01-2016 
Artikel 2.2 Lozingen  
 

Het lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling 
en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is 
verboden. Het lozen op of in de bodem is verboden, indien daarbij 
stoffen zonder doorsijpelen door bodem of ondergrond in het 
grondwater geraken. 

Lozingen op het riool Lozingen op het riool vindt alleen plaats 
op basis van huishoudelijk gebruik. Via 
interne huisregels wordt  duidelijk 
gecommuniceerd dat er geen schadelijke 
stoffen in het riool mogen worden 
geloosd.  

Activiteitenbesluit 
01-01-2016 
Artikel 2.4 Lucht 

Eisen ten aanzien van de emissie van stoffen bijzondere categorieën 
van bedrijven  

Emissies naar de lucht Niet van toepassing voor het bedrijf 
 

Activiteitenbesluit 
01-01-2016 
Artikel 2.9 Bodem 

Indien in een bedrijf een bodembedreigende activiteit wordt verricht 
worden bodembeschermende voorzieningen en bodem-
beschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar 
bodemrisico wordt gerealiseerd. De voorzieningen en maatregelen 
voldoen aan de bij de regeling gestelde eisen en omtrent de controle 
van die eisen in verband met de mogelijkheid om 
bodemverontreiniging te kunnen signaleren. 
 

Lozingen op de bodem Lozingen op de bodem kunnen aan de 
orde zijn in de gevallen dat er olielekkage 
optreedt. Door middel van periodieke 
controles op lekkages van carterolie en 
Instructies voor noodgevallen wordt 
voldoende adequaat gehandeld.       
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Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs)  

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementysteem  

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Activiteitenbesluit 
Artikel 2.12 Afvalbeheer 
Wet Milieubeheer 
Hoofdstuk 10 
Richtlijn 2008/98/EG 
Provinciale verordening  
Paragraaf 4.3.3 en bijlage 4      

G   Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de Regeling 
scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen moeten 
van elkaar van elkaar en van andere afvalstoffen worden gescheiden, 
gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven. Andere dan de 
hiervoor bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden 
gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd. 

 

Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 

Een grote en belangrijke categorie 
producten bestaat uit kantoormeubilair 
en kantoorartikelen. Er wordt ingekocht 
met criteria gebaseerd op ecolabels, voor 
(stoffering, papier, kantoorartikelen, 
schoonmaak middelen, toner). In andere 
gevallen gelden limietwaarden voor 
schadelijke stoffen (meubilair, 
bedrijfskleding). Voor arbeidsmiddelen, 
meubilair en kantoorapparaten wordt 
voldoende rekening gehouden met 
levensduur en het mogelijk maken van 
recycling. 

Activiteitenbesluit 
Artikel 2.13 Afvalbeheer 

 Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig 
etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere 
materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn 
bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 

Gescheiden afval  
 
 
 
 
 

Activiteitenbesluit 
Artikel 2.15 Energiebesparing 

Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle 
energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante 
waarde hebben. 

Energiegebruik Het voornaamste doel van duurzaam 
inkopen op dit gebied is een laag 
energieverbruik. Waar relevant wordt 
ook een laag waterverbruik en maximale 
emissiewaarden voor NOx 
(stikstofoxiden) gevraagd. Voor 
tonercartridges wordt, juist omdat de 
markt hier zulke veelbelovende kansen 
biedt, recycling gestimuleerd.  
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Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs) 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem   

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Activiteitenbesluit  
Artikel 2.16 
Verkeer en vervoer  
(trad in werking op  
01-07-2011)  

Degene die een inrichting drijft, treft ten aanzien van het vervoer van 
de eigen werknemers van en naar de inrichting de in de ministeriële 
regeling genoemde maatregelen, waarbij kan worden bepaald dat 
maatregelen worden getroffen die tezamen ten minste het op grond 
van die ministeriële regeling benodigde aantal punten behalen. 

Emissie naar de lucht Deze wet- en regelgeving trad eerst op 
01-07-2011 in werking maar het bedrijf 
anticipeert reeds voldoende op deze 
ontwikkeling. Daar waar mogelijk worden 
energiezuinige (c.q hybride) 
personenwagens aangeschaft.  

Activiteitenbesluit 
Artikel  2.17 
Geluidhinder 
Wet Geluidhinder 
Artikel 1 
Richtlijn 2009/49/EG 
Algemene Plaatselijke 
Verordeningen (APV) 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 
maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de aanwezige 
installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve 
van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de 
maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 
23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid 
van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien het niveau van 
het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig 
niet hoger is van 65dB(A). 

Energie-uitstoot (ook geluid) Niet van toepassing 
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Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs) 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem  

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Regels van de overheid m.b.t. 
duurzaam inkopen 
Voor diensten  
(rapport Senter/Novem 2009) 
 
 

Het bedrijf beschikt als leverancier over een milieuzorgsysteem 
conform ISO 14001 of EMAS, hetzij een eigen systeem. 

Emissies naar de lucht  
Gebruik van grondstoffen en 
natuurlijke hulpbronnen (ook 
waterverbruik) 
Energiegebruik 
Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 
Energie-uitstoot (ook geluid) 
Lozingen op het riool 
Lozingen op de bodem 

Het bedrijf voldoet aan deze eis want het 
bedrijf hanteert een  Multisite 
Managementsysteem waarin ISO 14001 
is opgenomen.  
 
 
 
 
 

Euro I, Euro 1 Europese 
richtlijnen 70/220/EEC, 
91/444/EEC, 93/59/EEC, 
96/69/EC en 91/542/EEC) 
Euro II, Euro 2, of EC 96 
(Europese richtlijnen 
94/12/EC, 96/69/EC en 
91/542/EEC) 

Euro III, Euro3  (Europese 
richtlijn 98/69/EC) 

Euro IV, Euro 4 of Euro4 
(Europese richtlijn 98/69/EC)  

Euro V, Euro 5 of Euro5 
(Europese richtlijn 99/96/EC)  

Euro VI, Euro 6    

Emissiestandaard voor voertuigen in de Europese Unie in 1992. 

De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie in 1995 van 
kracht werd. 

 

De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Gemeenschap in 
2005 geïntroduceerd werd. 

De Euro IV-norm werd van kracht in oktober 2006. 

De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie in oktober 
2009 van kracht werd. 

De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie naar 
verwachting in september 2014 van kracht zal worden voor nieuwe 
personenwagens. De Euro VI is al in vijf Amerikaanse staten ingevoerd. 

Emissies naar de lucht Voor de aanschaf van voertuigen en 
mobiele werktuigen wordt voor het 
verminderen van luchtverontreiniging  
aangesloten bij Europese normeringen. 
Een roetfilter of vergelijkbare techniek is 
nodig ter vermindering van fijn stof. 
Tevens worden stille banden 
aangeschaft. Op deze manier stimuleert 
het bedrijf schone en zuinige voertuigen, 
waarmee de CO2 uitstoot wordt 
verminderd en de luchtkwaliteit 
verbeterd. Door aan te sluiten bij 
bestaande en breed geaccepteerde 
criteria en de criteria voor autolabels, 
houden wij het proces van inkopen voor 
deze categorie simpel en efficiënt. 
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Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs) 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementysteem  

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d 

Besluit Verpakkingen papier 
en karton (1 januari 2006) 
Artikel 2 96/62/EG  

Eisen ten aanzien van inname, preventie, hergebruik en overig 
afvalbeheer, alsmede de zorg voor een gescheiden inname 

Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 

Voor verhuisdozen wordt een hergebruik 
nagestreefd van 100% en een registratie 
bijgehouden. Bij vermissing geldt een 
vastgestelde vervangingswaarde.   

     

Besluit Verpakkingen papier 
en karton Artikel 3 

Eisen ten aanzien van bevordering van de gewichtshoeveelheid en 
schadelijkheid 

Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 

Besluit Verpakkingen papier 
en karton Artikel 4 

Eisen ten aanzien van de toepassing van hergebruik voor tenminste 
75%    

Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 

Activiteitenbesluit  
Artikel 3.2.1 
In werking hebben van een 
stookinstallatie   

Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal 
vermogen van 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt wordt ten 
minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale 
verbranding en energiezuinigheid.  
Een keuring als bedoeld omvat mede de afstelling voor de 
verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer 
van verbrandingsgassen.  
Een keuring als bedoeld wordt verricht door een persoon die beschikt 
over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door 
de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te 
kunnen geven aan de “beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van 
onderhoud en inspecties aan stookinstallaties” van de Stichting 
Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) of 
aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan 
die beoordelingrichtlijn.  

Emissies naar de lucht Onderhoudscontract met een 
onderhoudsfirma.  De keuring 2016 heeft 
plaatsgevonden. 

 

 

 

 

Activiteitenbesluit  
Paragraaf  3.4.3 
Artikelen 3.31 en 3.33 
Opslaan en overslaan van 
goederen 

Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte 
(geen bodembedreigende goederen) en niet-zijnde inerte goederen. 
Voor de inerte goederen zijn voor de inrichtingen type A regels gesteld 
voor de op- en overslag in de buitenlucht. Het lozen van afvalwater is 
toegestaan. Voor de types B en C (niet zijnde inerte goederen) zijn 
regels gesteld voor de opslag in de buitenlucht en de lozing van 
afvalwater.     

Bodem Is een type A inrichting en voldoet aan 
het gestelde in paragraaf 3.4.3. (artikelen 
3.31 en 3.33). De AIM-module is ingevuld. 
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Wet- en regelgeving  
(artikelsgewijs) 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementysteem   

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d 

Convenant Milieuzones 
2006 
VROM/V&W/EVO/TLN/KNV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelgeving APK en LPK 
Artikel 4 t/m 8 
 
 
 
 
 
Regeling Inzameling 
Afvalstoffen (RIA)  
01-02-2012 

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten 
waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en 
stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om 
de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.De 
toegangsvoorwaarden zijn als volgt:  

Periode 
vrijstelling 

Vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a 
geldt voor vrachtauto’s: 

Van 1 januari 2010 
tot 1 juli 2013 

met Euro IV motor of hoger;  
met Euro III motor met gecertificeerd roetfilter en jon  
jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toel 
toelating; of die op een andere brandstof       jde  
rijden dan diesel. 

Vanaf 1 juli 2013 met Euro IV motor of hoger; of die 
 die op een andere brandstof rijden dan diesel. 

 
Keuringsplichtige voertuigen 
In het kader van de APK en LPK zijn de volgende groepen voertuigen 
één jaar na de datum van eerste toelating keuring plichtig: 
- motorrijtuigen met een laadklep; 
- aanhangwagens met toegestane maximummassa >3500 kg. 

De toekenning van een nummer is nodig bij het beroepsmatig 
vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van 
bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en ingezamelde 
huishoudelijke afvalstoffen. 

Emissies naar de lucht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissie naar lucht 
Lozingen op de bodem 
 
 
 
 
 
Afval en bijproducten 

Op dit moment wordt er rekening 
gehouden met de geldende milieuzones 
voor de volgende gemeenten: ’s 
Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, 
Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, 
Maastricht, Rotterdam. Tilburg en 
Utrecht. Via de site van het Expertise 
Centrum Milieuzones.nl wordt periodiek 
gecontroleerd of er in andere gemeenten 
ook milieuzones gelden. Deze gemeenten 
hebben wel het convenant ondertekend 
maar hebben nog geen milieuzones 
ingevoerd.   

Alle keuringsplichtige voertuigen zijn 
opgenomen in de borging van het 
keuringsysteem in het kader van het 
VGM-systeem. De medewerker planning 
bewaakt de uitvoering van de keuringen.   

 

De inzamelbedrijven beschikken 
aantoonbaar over een VIHB registratie   
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs  

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem   

Van toepassing zijnde 
milieuaspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

EU-Richtlijn Vakbekwaamheid 
10-09-2009  

Deze verplichte ‘nascholing van chauffeurs’ moet leiden tot een 
verhoging van de verkeersveiligheid, de vakbekwaamheid van 
chauffeurs en de verbetering van het milieu omdat de chauffeurs 
wordt geleerd een route met minder gebruik van brandstof te rijden.s n 
aanzienlijke brandstof besparing zal opleveren. 

Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn 
verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun 
vakbekwaamheid te behouden. 

Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing al in op 10 
september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs is de ingangsdatum 
vastgesteld op 10 september 2009. Opleidingen die zijn gevolgd vanaf 
1 maart 2009 tellen al mee voor de nascholing. 

Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór 
respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een 
basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing behouden 
zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar. Voor deze groep 
rijbewijshouders wordt de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 
jaar.  
 

De D-rijbewijshouders zullen de nascholing moeten volgen voor 10 
september 2015, voor de C-rijbewijshouders is dit 10 september 2016. 
Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten 
in totaal 35 uur nascholing volgen. 

Emissies naar lucht Niet van toepassing 
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem  

Van toepassing zijnde milieu-
aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d. 

Wegenverkeerswet (WVW) 
1994 
Artikel 2 lid 3 
 
 
 
Besluit vakkennis- en 
vakbekwaamheidseisen 
inzake bestrijdingsmiddelen 
1994 
 
 
 
 
 
 
Wet Allocatie Arbeidskrachten 
Door Intermediairs (Waadi) 
 
 
 
 
 
 
 
Arbowet 01-01-2007 
 

De krachtens deze wet vastgestelde regel kunnen voorts strekken tot 
het bevorderen van een doelmatig of zuinig gebruik van energie 
(brandstof) 

 

Dit besluit houdt in dat alleen personen die in het bezit van een 
vakbekwaamheidsdiploma beroeps- of bedrijfsmatig het bestrijden 
van een dierplaag (of van een houtrotwerkende schimmel) mogen 
uitvoeren. Medewerkers in bijvoorbeeld de horeca of in de non-
foodsector mogen zonder erkend vakdiploma niet zelf de strijd met 
plaagdieren aanbinden. Hier geldt dat het bestrijden van insecten en 
knaagdieren zoals ratten en muizen door deskundigen dient te worden 
uitgevoerd 

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter 
beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt 
voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig 
arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden 
gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en 
banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten 
ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van 
de reguliere bedrijfsactiviteiten. 

De Arbowet is een kaderwet, dit houdt in dat er in deze wet geen 
concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het 
arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. De concrete 
regels voor de algemene bepalingen uit de Arbowet zijn opgenomen in 
het Arbobesluit en zijn ingedeeld naar onderwerp. In de Arboregeling 
zijn nadere uitwerkingen te vinden van onderdelen uit het Arbobesluit. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als eisen aan apparatuur en 
meubilair en hoe een arbodienst de wettelijke taken exact moet 
uitvoeren. 

Emissies naar lucht 
 
 
 
 
 
Afval en bijproducten 
(verpakkingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 

Niet van toepassing 

 

 

Niet van toepassing 

 

 

 

Het bedrijf heeft aantoonbaar een 
registratie ter zake laten uitvoeren bij de 
Kamer van koophandel.  

     

 

 

Het bedrijf past de van toepassing zijnde 
artikelen uit de Arbowet op de juiste toe. 
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementysteem  

Van toepassing zijnde 
milieu-aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Arbobesluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbobeleidsregels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabakswet 01-01-2004 
 
 
 
Wet Poortwachter  
01-04-2002 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (of kortweg Arbobesluit) maakt 
deel uit van de Arbowet. 
In het Arbobesluit staan concrete regels, ingedeeld naar onderwerp. 
De voorschriften zijn algemeen geformuleerd. Zij geven aan welk 
resultaat het arbobeleid moet hebben, maar leggen niet dwingend op 
hoe dat resultaat bereikt moet worden. Het Arbobesluit geldt voor de 
overheid, het bedrijfsleven en alle werknemers. Er zijn aparte regels 
voor onderwijs, overheid, vervoer, justitiële rijksinrichtingen, defensie, 
jeugdigen, zwangere vrouwen en thuiswerkers. In het Arbobesluit zijn 
regels neergelegd over bijvoorbeeld arbozorg, organisatie van het 
werk, inrichting van arbeidsplaatsen en pbm’s.  
Arbobeleidsregels 

De Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (of kortweg 
Arbobeleidsregels) maken deel uit van de Nederlandse 
Arbeidsomstandighedenwetgeving. De Arbobeleidsregels bevatten 
geen bindende voorschriften, maar geven wel suggesties hoe de 
werkgever de minimale bescherming die de wet verlangt, kan 
bereiken. Een werkgever kan dus zelf bepalen op welke manier hij dat 
niveau wilt bereiken. Er is één regel die duidelijk afwijkt. Dat is de 
regel over boeteoplegging. De berekening van de boete en wanneer 
de boete verhoogd of verlaagd wordt, ligt voor iedereen vast. 

Sinds 1 januari 2004 geldt ook de rookvrije werkplek: werkgevers 
moeten ervoor zorgen dat werknemers rookvrij hun werk kunnen 
doen. 

Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat werknemers 
geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen voordat alle 
mogelijkheden tot re-integratie zijn uitgeput. 

Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 
 
 
 
 
Geen 

Het bedrijf past de van toepassing 
zijnde artikelen uit het Arbobesluit 
op de juiste toe. 

 

 

 

 

Het bedrijf past de van toepassing 
zijnde artikelen uit het 
Arbobeleidsregels op de juiste toe. 

 

 

 

Het bedrijf past deze wetgeving 
aantoonbaar toe door middel van 
een kenbaar gemaakt rookbeleid.    

Het bedrijf past deze wetgeving 
aantoonbaar toe  
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem   

Van toepassing zijnde 
milieu-aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Arbeidstijdenwet Vervoer Dagelijkse rusttijd 
- Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust 
- Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden 
- minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren),     
  gevolgd door: 
- minimaal 8 ononderbroken uren 
- Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur  
  (compensatie vereist, max. drie keer per week) 
- Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur) 
Wekelijkse rusttijd 
- Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust 
- Verkorte wekelijkse rust: 
- op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie 
- buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie 
Dagelijkse rijtijd 
- Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks) 
- Normaal: maximaal 9 uur 
- Maximaal 2 x per week: 10 uur 
Ononderbroken rijtijd 
- Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten 
- Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal 
minimaal 45 minuten) 
Twee wekelijkse rijtijd 
- mag niet meer bedragen dan 90 uur 

Emissie naar lucht Niet van toepassing. 

Arbeidstijdenwet 
de dagelijkse rust/pauze (art. 5:3) 
de wekelijkse rust (art. 5:5 
werken op zondag (art. 5:6) 
maximale arbeidstijd (art. 5:7) 
arbeid in nachtdienst (art. 5:8 
consignatie (oproepdienst) (art. 
5:9) 
 

Alle bedrijven en organisaties moeten zich houden aan de Arbeidstijdenwet (ATW). 
De wet geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder en jongeren (16- en 17-
jarigen)  

Geen Niet van toepassing 
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem ISO 14001  

Van toepassing zijnde 
milieu-aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Bouwbesluit 2012 
Hoofdstuk 6 
Voorschriften inzake 
installaties 

Voor de inhoudelijke eisen wordt verwezen naar het Bouwbesluit 
2012. Het betreft: 
Afdeling 6.1 Inzake eisen voor de verlichting 
Afdeling 6.2 Inzake eisen voor de afnemer van energie  
Afdeling 6.3 Inzake watervoorziening 
Afdeling 6.4 Inzake Afvoeren van huishoudelijk afval 
Afdeling 6.5 Inzake tijdig vaststellen van brand 
Afdeling 6.7 Inzake bestrijden van brand 
Afdeling 6.8 Inzake bereikbaarheid voor hulpdiensten     

Emissie naar lucht 
Lozing op oppervlakte water 

De wet en regelgeving is bij de 
bouw  adequaat toegepast. 

WKPB 2007 
Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke 
beperkingen  Onroerende 
zaken 
Bodemloket    

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken (Wkpb) in werking getreden. Deze wet is opgesteld 
om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige 
informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak 
op een bepaald moment. Volgens deze wet is de gemeente verplicht 
een eigen eenduidige administratie te voeren voor gemeentelijke 
publiekrechtelijke beperkingen. De gemeente is verantwoordelijk voor 
een tijdige, volledige en correcte informatieverstrekking over 
publiekrechtelijke beperkingen aan de burgers en het bedrijfsleven. 
Wie een huis of stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of niet mee 
mag. Of wat hij er mee moet. Zo kan een bestemmingsplan, een status 
als monumenten of een plicht tot bodemsanering de mogelijkheden 
beperken. Dankzij de Wkpb kan men eenvoudig inzicht krijgen in de 
eventuele beperkingen die op een bepaald perceel rusten. 

 

 

 

Bodem verontreiniging  Geen verklaring aantoonbaar 
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem  

Van toepassing zijnde 
milieu-aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

BOVAG Wasstraatkeurmerk Alle wasstraten die bij BOVAG zijn aangesloten, hebben een 
waterterugwininstallatie. Daarmee wordt zo’n tachtig procent van het 
water dat voor een wasbeurt wordt gebruikt, teruggewonnen. Als je 
auto toe is aan een wasbeurt, kun je dan ook veel beter voor een 
BOVAG-wasstraat kiezen. En niet alleen vanwege het recyclen van 
water, maar ook omdat het professionele wasbedrijf al het vuil dat van 
de auto spoelt, opvangt en op een verantwoorde wijze laat afvoeren. 
Ook dat is een groot voordeel ten opzichte van thuiswassen. Op straat 
spoelt het vuile water gewoon het riool in. Jaarlijks gaat het daarbij om 
3,5 miljoen kilo slib, met ruim 100 ton (100.000 melkpakken) aan 
milieubelastende stoffen, onder meer metalen, olie en PAK’s, 
teerachtige stoffen. 

Lozing op oppervlaktewater Nog niet aangetoond dat de 
wasstraat die door het bedrijf 
wordt gebruikt voldoet aan het 
BOVAG keurmerk.      

EN 15635 Stalen 
opslagsystemen 

Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur, moet er voor zorgen dat 
het risico van onveilige situaties bij o.a. magazijnstellingen tot een 
minimum wordt beperkt. In deze norm wordt onder andere de nadruk 
gelegd op de inspectieprocedure voor verschillende beschadiging 
gradaties. Inspecties dienen jaarlijks plaats te vinden. De 
keuringsplicht geldt in principe voor alle mogelijke magazijnstellingen; 
van eenvoudige legbordstellingen, archiefsystemen en palletstellingen 
tot en met hoogbouwmagazijnen. 

Geen Niet van toepassing 

AVVV 2015 
AVBV 2015 
AVHD 2015 
AVB    (2009) 

Algemene voorwaarden voor verhuizingen 
Algemene voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 
Algemene voorwaarden uitvoering van handyman diensten 
Algemene voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen 

Geen Alle algemene voorwaarden 
worden adequaat toegepast en ook 
door ViaNorm/DEKRA driejaarlijks 
ge-audit voor de Erkenning.   
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Wet- en regelgeving  
Artikelsgewijs 

Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite 
Managementsysteem  

Van toepassing zijnde 
milieu-aspect(en) 

Beoordeling naleving wet- en 
regelgeving d.d.  

Wet arbeid vreemdelingen De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, 
waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan 
inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in 
Nederland werkzaam is. 

Geen Niet van toepassing  

Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag 
WML 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geeft werknemers 
vanaf 23 jaar aanspraak op een in de wet vastgesteld minimumloon. 
De hoogte van het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast 
aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. 

Geen  Valt buiten de Multisite audit 

F-gassen verordening  
EU nr. 517/2014 

Regelgeving om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het 
energieverbruik te monitoren. Het doel is CO2 uitstoot te verminderen 
zodat de ozonlaag minder aangetast wordt en de aarde minder 
opwarmt.  De koelinstallatiebeheerder of –eigenaar is o.a. 
verantwoordelijk voor:  
- Periodiek onderhoud en controle van de installatie; 
- Inschakelen van gecertificeerde / gekwalificeerde          
              bedrijven en monteurs. 
Logboeken : Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle 
lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de 
ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 
is veranderd van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens 
vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de 
installateur 5 jaar worden bewaard. 
Kenplaten : Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste 
apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten en etiketten 
die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP 
van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevatten 
(in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als 
het een hermetisch gesloten apparaat betreft  moet dit ook worden 
vermeld. 

Emissie CO2 De vermeldingen van het CO2 
equivalenten per airco-unit staan 
vermeld op de onderhoudsbonnen 

  


