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De firma Schwartzmans beschikt valt onder het activiteitenbesluit Type C inrichting.  
 
De volgende wet- en regelgeving is van toepassing en dient Schwartzmans aan te 
voldoen; 

 Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15) 

 ARBO regelgeving (door werkplekinspectie en magazijn veiligheid check) 

 Wet Bodem bescherming 

 Warenwet 

 Gemeentelijke verordening lozing 

 Algemene plaatselijke verordening (APV) 

 APK algemene periodieke keuring 

 Brandveiligheid gebruikbesluit gemeente Waalwijk 

 ADR wetgeving voor transport geclassificeerde goederen 

 Organisatie toetsen aan plaatselijk/regionaal afvalplan (APV) 

 De milieuclasse norm van bedrijfsauto’s volgen - 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/European_emission_standards 

 Organisatie toetsen aan de wet REACH 

 Verpakking belasting 

 Keuren van materialen en installaties in, op en aan het gebouw aan de 
Industrieweg 

 Incidenten en calamiteiten analyseren en beoordelen 
 
 
Om de veranderingen in wet- en regelgeving te volgen is Schwartzmans bv 
geabonneerd op Infomill van Rijkswaterstaat en ILT (voorheen werd het uitgevoerd 
door het ministerie van infrastructuur) In 2012 is er berichtgeving geweest via Infomil 3, 
4, 5 en 6 maar de aangegeven veranderingen in wet en regelgeving zijn niet van 
toepassing op Schwartzmans bv. Zie memoscan voor opmerkingen van leesverslagen 
en vorig intern audit verslag. Deze paragraaf zal derhalve de volgende keer niet meer 
worden opgenomen in het verslag.  
 
Website infomil.nl is doorgenomen of er activiteitenbesluit wijzigingen zijn die op 
Schwartzmans van toepassing zijn. Daarnaast document 
20100407_Milieuregels_infomil_activiteitenbesluit wederom doorgenomen en 
geconstateerd dat er geen wijzigingen hebben plaats gevonden.  
 
Op 19-11-2014 neemt Arjen de wetswijzigingen door van 1-1-2014  
www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijzigingen  Wijzigingen op het gebied van 
belastingen, etc. worden buiten deze compliance audit voor milieu buiten beschouwing 
gelaten.  
 
 
 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/European_emission_standards
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijzigingen


 
Op het gebied van opslag geclassificeerde stoffen en transport van geclassificeerde 
stoffen hebben we extern kennis en kunde ingehuurd. Dit doen we bij EVO, deze 
veiligheidsadviseur voert audits uit en verzorgt de rapportage. Uit de laatste audit 
kwamen geen tekortkomingen naar voren.  
 
Naar aanleiding van schema 2010 getoetst aan welke wetten we dienen te voldoen.  

 
 
Ten tijde van de verstrekking waren de navolgende versies van bovengenoemde wet- 
en regelgeving van toepassing; 

 PGS 15:2011 versie 1.0 december 2011. Op de volgende sites gecheckt of dit 
nog de geldende versie is; www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl en www.overheid.nl 

hetgeen het geval is. Geen aanpassingen nodig.  
 
 
Conclusie: controle op wet- en regelgeving weer met een zo uiterst mogelijke precisie 
uitgevoerd. De enige wijziging die er aan komt is die van de etikettering volgens de 
nieuwe Europese Richtlijn voor gevaarlijke stoffen. Vanaf 1 juli 2015 geldt er een 
overgangsperiode van twee jaar om alle producten met de oude etikettering nog in de 
handel te mogen brengen. Schwartzmans heeft voldoende tijd om te zorgen dat alle 
nieuwe leveringen na 2015 voldoen aan de nieuwe etikettering en het verhandelen van 
de producten met de oude etikettering.  
 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
http://www.overheid.nl/

