
Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel A Regeldruk verplichtingen DIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / sectorspecifiek Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Kwantificering 

grens 1

Kwantificering 

grens 2

Kwantificering 

grens 3

PXQ grens Tot PXQ grens Tot Delta abs Delta %

Preventiemedewerker Arbeidsomstandigheden Generiek Zwaardere verplichting De aanstelling van een 

preventiemedewerker

Bij minder dan 25 werknemers mag 

de werkgever zelf deze taak op zich 

nemen. Bij meer dan 25 moet er 

iemand worden aangesteld

Arbeidsomstandighedenwet, 

artikel 13.10

NL SZW Bij minder dan 25 

werknemers mag 

de werkgever zelf 

deze taak op zich 

nemen

Bij meer dan 25 

moet er een 

preventiemedewe

rker worden 

aangesteld

112 202

€ 45.303.354 € 43.959.157 -€ 1.344.197 -3%

Risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E)

Arbeidsomstandigheden Generiek Zwaardere verplichting Als je personeel in dienst heb  dan 

moet er een risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E)zijn opgesteld

Meer dan 25 werknemers: Bij het 

opstellen van de RI&E moet u zich 

laten helpen door een 

preventiemedewerker. De RI&E laat u 

toetsen door een gecertificeerde 

arbodeskundige.

maximaal 25 werknemers:Maakt u 

voor het opstellen van de RI&E 

gebruik van een erkend RI&E-

instrument dat uw 

brancheorganisatie heeft 

ontwikkeld? Dan hoeft u de RI&E niet 

door een arbodeskundige te laten 

beoordelen.                                    

maximaal 40 uur personeel:Met de 

Checklist gezondheidsrisico's op 

Rie.nl kunt u de verplichte risico-

inventarisatie en -evaluatie 

uitvoeren.

Arbeidsomstandighedenregelin

g, Deel 1 hoofdstuk 1 artikel 7 

onderdeel c

NL SZW Bij 25 of minder 

werknemers

Meer dan 25 

werknemers: 

0 165

€ 4.950.000 € 2.475.000 -€ 2.475.000 -50%

Melding bouwwerk Arbeidsomstandigheden Sectorspecifiek Bouw Extra verplichting Als opdrachtgever of hoofdaannemer 

moet u een voorgenomen bouwwerk 

vooraf melden aan Inspectie SZW

als de geraamde duur van de 

totstandkoming van het bouwwerk 

meer dan 30 werkdagen is, én als op 

de bouwplaats meer dan 20 

werknemers tegelijkertijd aan het 

werk zijn;

 als de geraamde duur van de 

totstandkoming van het bouwwerk 

meer dan 500 mensdagen is.

artikel 2.27 van het Arbobesluit NL SZW als op bouwplaats 

20 of minder 

werknemers dan 

geen melding

als de geraamde 

duur van de 

totstandkoming 

van het bouwwerk 

meer dan 30 

werkdagen is, én 

als op de 

bouwplaats meer 

dan 20 

werknemers 

tegelijkertijd aan 

het werk zijn;

 als de geraamde 

duur van de 

totstandkoming 

van het bouwwerk 

meer dan 500 

mensdagen is.

0 19

€ 77.544 € 38.772 -€ 38.772 -50%

Kantineregeling 

Omzetbelasting

Belastingplicht Generiek Zelfde verplichting met andere 

impact

Bepaalde organisaties mogen 

gebruikmaken van de 

kantineregeling. De levering van eten 

en drinken is dan vrijgesteld.De 

kantineregeling geldt voor de 

volgende organisaties:

muziekverenigingen 

,speeltuinverenigingen ,instellingen 

voor jeugdwerk 

,bejaardensociëteiten ,hobbyclubs 

buurtverenigingen ,dorpshuizen en 

wijkcentra ,scholen voor 

basisonderwijs, lager en middelbaar 

beroepsonderwijs, algemeen 

voortgezet onderwijs en 

voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs 

als de ontvangsten inclusief btw 

hiervan niet meer bedragen dan 

68.067 euro per jaar

Besluit van 14 februari 2013, 

nr. BLKB 2013-279M.

NL FIN de ontvangsten 

inclusief btw 

hiervan niet meer 

bedragen dan 

68.067 euro per 

jaar

de ontvangsten 

inclusief btw 

hiervan meer 

bedragen dan 

68.067 euro per 

jaar

0 59

€ 47.200 € 23.600 -€ 23.600 -50%

Kleine Ondernemersregeling 

Omzetbelasting

Belastingplicht Generiek Extra verplichting U kunt belastingvermindering krijgen 

op het btw-bedrag dat u moet 

betalen 

U moet na aftrek van de 

voorbelasting minder dan 1.883 euro 

btw betalen in een jaar

Wet op de omzetbelasting 

1968 , artikel 25

NL FIN Te betalen btw, na 

aftrek van de 

voorbelasting, 

minder dan € 

1.345 perjaar: 

Vermindering is 

gelijk aan het btw-

bedrag. Derhalve 

geen betaling btw 

verschuldigd

Te betalen btw, na 

aftrek van de 

voorbelasting, van 

1.346 tot 1.883: 

Vermindering:  2,5 

x (€ 1.883 - btw-

bedrag). Te 

betalen btw, na 

aftrek van de 

voorbelasting, van 

meer dan 1.845: 

Geen 

vermindering

0 59

€ 129.800.000 € 64.900.000 -€ 64.900.000 -50%

Maximum omzet 

fondsenwervende activiteiten 

Omzetbelasting

Belastingplicht Generiek Extra verplichting Activiteiten om extra inkomsten voor 

uw organisatie te krijgen, zijn 

vrijgesteld als u deze 

maximumbedragen niet overschrijdt

goederenleveringen tot  68.067 euro 

per jaar 

diensten  tot 22.689 euro per jaar 

diensten door sportclubs tot 50.000 

euro per jaar (tot 1 januari 2014 was 

dit 31.765 euro per jaar) 

Wet op de omzetbelasting 

1968 Artikel 11.1.v.

NL FIN goederenleveringe

n tot  68.067 euro 

per jaar 

diensten  tot 

22.689 euro per 

jaar 

diensten door 

sportclubs tot 

50.000 euro per 

jaar

goederenleveringe

n boven de 68.067 

euro per jaar 

diensten boven de 

22.689 euro per 

jaar 

diensten door 

sportclubs 

boven50.000 euro 

per jaar

0 59

€ 47.200 € 23.600 -€ 23.600 -50%
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Urencriterium 

Inkomstenbelasting

Belastingplicht Generiek Zelfde verplichting met andere 

impact

 zelfstandigenaftrek, de aftrek voor 

speur- en ontwikkelingswerk en de 

meewerkaftrek

Minimaal 1.225 uren aan het feitelijk 

drijven van 1 of meer 

ondernemingen.

Wet inkomstenbelasting 2001, 

vanaf Artikel 3.6.

NL FIN Minder dan 1.225 

uren aan het 

feitelijk drijven 

van 1 of meer 

ondernemingen. 

Geen aftrek

Minimaal 1.225 

uren aan het 

feitelijk drijven 

van 1 of meer 

ondernemingen. 

Wel aftrek, dus 

berekenen

0 30

€ 17.700.000 € 8.850.000 -€ 8.850.000 -50%

Vereisten Jaarrekening Belastingplicht Generiek Extra verplichting Per bedrijfsklasse zijn de gegevens 

die  in de jaarrekening moeten 

worden opgenomen verschillend

(klein, middel,groot)Activa< € 4,4 

mln, € 4,4 tot € 17,5 mln, > € 17,5 

mln; Netto-omzet < € 8,8 mln, € 8,8 

tot € 35 mln,> € 35 mln; Gemiddeld 

aantal werknemers < 50, 50 tot 250, 

> 250.

Burgerlijk wetboek 2 , Afdeling 

11 Artikel 396

EU VenJ Klein:  Activa< € 

4,4 mln, Netto-

omzet < € 8,8 mln 

Gemiddeld aantal 

werknemers < 50

Middel: Activa € 

4,4 tot € 17,5 mln, 

Netto-omzet € 8,8 

tot € 35 mln, 

Gemiddeld aantal 

werknemers 50 

tot 250

Groot: Activa > € 

17,5 mln; Netto-

omzet > € 35 mln; 

Gemiddeld aantal 

werknemers  > 

250.

1.498 4.869 8.832

€ 673.291.000 € 653.855.582 -€ 19.435.418 -3%

Verhuurdersheffing Belastingplicht Sectorspecifiek Huursector Extra verplichting De heffing is 0,381% (2014) van de 

waarde van de huurwoningen.

Het verhuren van meer dan 10 

huurwoningen in de gereguleerde 

sector met een huurprijs lager dan € 

699,48??

Wet verhuurderheffing Artikel 

4

NL BZK Geen heffing bij 

minder dan 10 

huurwoningen

Heffing bij meer 

dan 10 

huurwoningen

0 115

€ 2.300.000 € 1.150.000 -€ 1.150.000 -50%

Afvalbeheersbijdrage 

Verpakkingen

Belastingplicht Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Per 1 januari 2013 is de 

verpakkingenbelasting omgezet in 

een Afvalbeheersbijdrage 

Verpakkingen.U betaalt de 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 

als u bijvoorbeeld als producent of 

importeur het verpakte product voor 

het eerst in Nederland aan een ander 

ter  beschikking stelt, of voor een 

ander verpakkingen voorziet van 

naam, logo, of merkteken, of als u 

zich ontdoet van verpakkingen van 

producten die u heeft geïmporteerd 

of dit laat doen

Voor 2013 en 2014 geldt een 

drempel van 50.000 kilogram 

verpakkingen. Over minder dan 

50.000 kilogram betaal je geen 

belasting

Besluit beheer verpakkingen en 

papier en karton , paragraaf 3, 

artikel 7

NL IenM Tot aan 50.000 

kilogram 

verpakkingen 

geldt geen 

Afvalbeheersbijdra

ge

Boven de 50.000 

kilogram 

verpakkingen 

geldt een 

Afvalbeheersbijdra

ge

0 23

€ 68.310 € 34.155 -€ 34.155 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Enquête Bedrijfsafvalstoffen, ca. 

2.500 bedrijven. Frequentie per 2 

jaar.

Bedrijven met 10 of meer 

werknemers in de nijverheid 

(delfstoffenwinning, industrie en 

energievoorziening, waterwinning en 

recycling).

CBS-wet EU EZ Bedrijven met 

minder dan 10 

werknemers in de 

nijverheid 

(delfstoffenwinnin

g, industrie en 

energievoorzienin

g, waterwinning 

en recycling).

Bedrijven met 10 

of meer 

werknemers in de 

nijverheid 

(delfstoffenwinnin

g, industrie en 

energievoorzienin

g, waterwinning 

en recycling).

0 41

€ 51.157 € 25.579 -€ 25.579 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Enquête Bedrijfsopleidingen, ca. 

5.400 bedrijven.

De grootste bedrijven (meer dan 100 

werknemers) in een bepaalde 

branche zullen bijna altijd een 

vragenlijst ontvangen. Bij bedrijven 

die tussen de 10 en 100 werknemers 

in dienst hebben en het kleinbedrijf 

(minder dan 10 werknemers) kan het 

CBS in de meeste gevallen volstaan 

met een steekproef die 

representatief is voor het geheel.

CBS-wet EU EZ Bij bedrijven 

minder dan 10 

werknemers kan 

het CBS in de 

meeste gevallen 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel.

Bij bedrijven die 

tussen de 10 en 

100 werknemers 

in dienst hebben 

kan het CBS in de 

meeste gevallen 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel.

De grootste 

bedrijven (meer 

dan 100 

werknemers) in 

een bepaalde 

branche zullen 

bijna altijd een 

vragenlijst 

ontvangen. 

14 41 77

€ 282.066 € 215.669 -€ 66.397 -24%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting COEN - Conjuctuurenquete. 

Maandenquêtes onder circa 4000 

bedrijven. Kwartaalenquête onder 

circa 5600 bedrijven.                                             

In oktober (extra regionale 

uitsplitsing) worden circa 18000 

bedrijven aangeschreven. 

De grootste bedrijven (meer dan 100 

werknemers) in een bepaalde 

branche zullen bijna altijd een 

vragenlijst ontvangen. Bij bedrijven 

die tussen de 10 en 100 werknemers 

in dienst hebben en het kleinbedrijf 

(minder dan 10 werknemers) kan het 

CBS in de meeste gevallen volstaan 

met een steekproef die 

representatief is voor het geheel.

CBS-wet NL EZ Bij bedrijven 

minder dan 10 

werknemers kan 

het CBS in de 

meeste gevallen 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel. 

Bij bedrijven die 

tussen de 10 en 

100 werknemers 

in dienst hebben 

kan het CBS in de 

meeste gevallen 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel.

De grootste 

bedrijven (meer 

dan 100 

werknemers) in 

een bepaalde 

branche zullen 

bijna altijd een 

vragenlijst 

ontvangen. 

14 41

€ 1.739.109 € 1.504.266 -€ 234.843 -14%
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Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse enquête energieverbruik bij 

ca 2500 bedrijven

Betreft bedrijven in de industrie; de 

grootste bedrijven (vanaf 200 

werknemers) worden integraal 

waargenomen. Bij bedrijven die 

tussen de 20 en 200 werknemers 

hebben, wordt volstaan met een 

steekproef die representatief is voor 

het geheel.

CBS-wet NL EZ Betreft bedrijven 

in de industrie; Bij 

bedrijven die 

tussen de 20 en 

200 werknemers 

hebben, wordt 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel.

Betreft bedrijven 

in de industrie; de 

grootste bedrijven 

(vanaf 200 

werknemers) 

worden integraal 

waargenomen. 

14 41 € 49.183 € 42.541 -€ 6.641 -14%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse enquête Financien van 

ondernemingen 

Ondernemingen met 

rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., 

Coöp) uit de niet-financiële sector 

met een balanstotaal groter of gelijk 

aan 40 miljoen euro

CBS-wet EU EZ ondernemingen 

met 

rechtspersoonlijkh

eid (N.V., B.V., 

Coöp) uit de niet-

financiële sector 

met een 

balanstotaal 

kleiner 40 miljoen 

euro geen 

enquete

ondernemingen 

met 

rechtspersoonlijkh

eid (N.V., B.V., 

Coöp) uit de niet-

financiële sector 

met een 

balanstotaal 

groter of gelijk aan 

40 miljoen euro

0

77

€ 230.478 € 115.239 -€ 115.239 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Kwartaalenquête Financien van 

ondernemingen 

De 300 grootste 

rechtspersoonlijkheid bezittende 

ondernemingen in Nederland uit de 

niet-financiële sector

CBS-wet EU EZ Alleen de 300 

grootste 

rechtspersoonlijkh

eid bezittende 

ondernemingen in 

Nederland uit de 

niet-financiële 

sector 

De 300 grootste 

rechtspersoonlijkh

eid bezittende 

ondernemingen in 

Nederland uit de 

niet-financiële 

sector

0

77

€ 276.573 € 138.287 -€ 138.287 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse enquête ICT-gebruik 

bedrijven onder 12.000 bedrijven

Het betreft een steekproef onder in 

Nederland gevestigde bedrijven met 

10 en meer werkzame personen

CBS-wet EU EZ Bedrijven met 

minder dan 10 

werkzame 

personen behoren 

niet tot de 

steekproef

Het betreft een 

steekproef onder 

in Nederland 

gevestigde 

bedrijven met 10 

en meer 

werkzame 

personen

0 41 € 491.111 € 245.556 -€ 245.556 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Enquête Innovatie onder 8.000 

bedrijven per 2 jaar

De grootste bedrijven (meer dan 100 

werknemers) in een bepaalde 

branche zullen bijna altijd een 

vragenlijst ontvangen. Bij bedrijven 

die tussen de 10 en 100 werknemers 

in dienst hebben kan het CBS 

volstaan met een steekproef die 

representatief is voor het geheel. De 

bedrijven tot 10 werkzame personen 

worden niet geënquêteerd, daarvoor 

kan een bijschatting gemaakt worden 

aan de hand van het WBSO register.

CBS-wet EU EZ De bedrijven tot 

10 werkzame 

personen worden 

niet 

geënquêteerd, 

daarvoor kan een 

bijschatting 

gemaakt worden 

aan de hand van 

het WBSO 

register.

Bij bedrijven die 

tussen de 10 en 

100 werknemers 

in dienst hebben 

kan het CBS 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel. 

De grootste 

bedrijven (meer 

dan 100 

werknemers) in 

een bepaalde 

branche zullen 

bijna altijd een 

vragenlijst 

ontvangen. 

0 41 77 € 192.424 € 112.582 -€ 79.842 -41%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse enquête investeringen 

onder 50.000 bedrijven

Betreft bedrijven in de industrie op 

basis van een steekproef onder 

bedrijven die tussen de 20 en 200 

werkzame personen hebben.

CBS-wet NL EZ

Geldt niet voor 

bedrijven met 20 

of minder 

werkzame 

personen

Betreft bedrijven 

in de industrie op 

basis van een 

steekproef onder 

bedrijven die 

tussen de 20 en 

200 werkzame 

personen hebben. 0 41 € 2.046.298 € 1.023.149 -€ 1.023.149 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse enquête 

investeringsverwachtingen onder 

3.000 bedrijven

Betreft bedrijven in de industrie op 

basis van een steekproef onder 

bedrijven met meer dan 10 

werkzame personen. Bedrijven met 

100 of meer werkzame personen zijn 

integraal betrokken in het onderzoek. 

CBS-wet EU EZ Niet onder 

bedrijven in de 

industrie met 10 

of minder 

werkzame 

personen. 

Betreft bedrijven 

in de industrie op 

basis van een 

steekproef onder 

bedrijven met 

meer dan 10 

werkzame 

personen en 

minder dan 100 

werkzame 

personen.

Betreft bedrijven 

in de industrie op 

basis van een 

steekproef onder 

bedrijven met 

meer dan 10 

werkzame 

personen. 

Bedrijven met 100 

of meer werkzame 

personen zijn 

integraal 

betrokken in het 

onderzoek. 

0 41 77 € 144.318 € 84.437 -€ 59.881 -41%
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Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse productiestatistieken

Van bedrijven met minder dan 10 

werkzame personen (kleinbedrijf) 

wordt de informatie verkregen uit 

registraties van de Belastingdienst of 

door middel van enquêtering op 

steekproefbasis. Dit is afhankelijk van 

de bruikbaarheid van de fiscale 

informatie voor statistische 

doeleinden en varieert per 

branche/bedrijfstak. Bedrijven met 

10 tot 50 werkzame personen 

worden steekproefsgewijs benaderd 

met een vragenlijst. Bedrijven met 50 

of meer werkzame personen 

ontvangen allemaal een 

enquêteformulier

CBS-wet NL EZ Van bedrijven met 

minder dan 10 

werkzame 

personen 

(kleinbedrijf) 

wordt de 

informatie 

verkregen uit 

registraties van de 

Belastingdienst of 

door middel van 

enquêtering op 

steekproefbasis. 

Dit is afhankelijk 

van de 

bruikbaarheid van 

de fiscale 

informatie voor 

statistische 

doeleinden en 

varieert per 

branche/bedrijfsta

k. 

Bedrijven met 10 

tot 50 werkzame 

personen worden 

steekproefsgewijs 

benaderd met een 

vragenlijst.

Bedrijven met 50 

of meer werkzame 

personen 

ontvangen 

allemaal een 

enquêteformulier

0 41 77 € 1.648.526 € 1.110.745 -€ 537.781 -33%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Kwartaalenquete Omzetstatistiek De steekproefomvang varieert sterk 

per bedrijfstak omdat het aantal 

bedrijven in elke bedrijfstak anders 

is. Voor alle bedrijfstakken tezamen 

worden ruim 28 duizend bedrijven 

benaderd (maand- en 

kwartaalenquete). De informatie 

voor de kleinere bedrijven verkrijgt 

het CBS zoveel mogelijk uit 

registraties van de Belastingdienst 

(hangt van bedrijfstak af).  Bedrijven 

met 50 of meer werkzame personen 

ontvangen vanwege het belang van 

die bedrijven nog wel een vragenlijst. 

In geval belastinggegevens voor de 

kleinere bedrijven niet voldoen, 

wordt aanvullende informatie 

verkregen door middel van 

steekproefonderzoek onder deze 

bedrijven.

CBS-wet NL EZ De 

steekproefomvang 

varieert sterk per 

bedrijfstak omdat 

het aantal 

bedrijven in elke 

bedrijfstak anders 

is. Voor alle 

bedrijfstakken 

tezamen worden 

ruim 28 duizend 

bedrijven 

benaderd (maand- 

en 

kwartaalenquete). 

De informatie voor 

de kleinere 

bedrijven verkrijgt 

het CBS zoveel 

mogelijk uit 

registraties van de 

Belastingdienst 

(hangt van 

bedrijfstak af).  

De 

steekproefomvang 

varieert sterk per 

bedrijfstak omdat 

het aantal 

bedrijven in elke 

bedrijfstak anders 

is. Voor alle 

bedrijfstakken 

tezamen worden 

ruim 28 duizend 

bedrijven 

benaderd (maand- 

en 

kwartaalenquete).

Bedrijven met 50 

of meer werkzame 

personen 

ontvangen 

vanwege het 

belang van die 

bedrijven nog wel 

een vragenlijst.

0 14 € 804.159 € 402.080 -€ 402.080 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Maandenquete Omzetstatistiek De steekproefomvang varieert sterk 

per bedrijfstak omdat het aantal 

bedrijven in elke bedrijfstak anders 

is. Voor alle bedrijfstakken tezamen 

worden ruim 28 duizend bedrijven 

benaderd (maand- en 

kwartaalenquete). De informatie 

voor de kleinere bedrijven verkrijgt 

het CBS zoveel mogelijk uit 

registraties van de Belastingdienst 

(hangt van bedrijfstak af).  Bedrijven 

met 50 of meer werkzame personen 

ontvangen vanwege het belang van 

die bedrijven nog wel een vragenlijst. 

In geval belastinggegevens voor de 

kleinere bedrijven niet voldoen, 

wordt aanvullende informatie 

verkregen door middel van 

steekproefonderzoek onder deze 

bedrijven.

CBS-wet NL EZ De 

steekproefomvang 

varieert sterk per 

bedrijfstak omdat 

het aantal 

bedrijven in elke 

bedrijfstak anders 

is. Voor alle 

bedrijfstakken 

tezamen worden 

ruim 28 duizend 

bedrijven 

benaderd (maand- 

en 

kwartaalenquete). 

De informatie voor 

de kleinere 

bedrijven verkrijgt 

het CBS zoveel 

mogelijk uit 

registraties van de 

Belastingdienst 

(hangt van 

bedrijfstak af).  

Bedrijven met 50 

of meer werkzame 

personen 

ontvangen 

vanwege het 

belang van die 

bedrijven nog wel 

een vragenlijst. In 

geval 

belastinggegevens 

voor de kleinere 

bedrijven niet 

voldoen, wordt 

aanvullende 

informatie 

verkregen door 

middel van 

steekproefonderz

oek onder deze 

bedrijven.

0 14 € 2.412.477 € 1.206.239 -€ 1.206.239 -50%

Enquête CBS Generiek Extra verplichting R&D-enquête De grootste bedrijven (meer dan 100 

werknemers) in een bepaalde 

branche zullen bijna altijd een 

vragenlijst ontvangen. Bij bedrijven 

die tussen de 10 en 100 werknemers 

in dienst hebben kan het CBS 

volstaan met een steekproef die 

representatief is voor het geheel. De 

bedrijven tot 10 werkzame personen 

worden niet geënquêteerd, daarvoor 

kan een bijschatting gemaakt worden 

aan de hand van het WBSO register.

CBS-wet EU EZ De bedrijven tot 

10 werkzame 

personen worden 

niet 

geënquêteerd, 

daarvoor kan een 

bijschatting 

gemaakt worden 

aan de hand van 

het WBSO 

register.

Bij bedrijven die 

tussen de 10 en 

100 werknemers 

in dienst hebben 

kan het CBS 

volstaan met een 

steekproef die 

representatief is 

voor het geheel.

De grootste 

bedrijven (meer 

dan 100 

werknemers) in 

een bepaalde 

branche zullen 

bijna altijd een 

vragenlijst 

ontvangen. 

0 41 77 € 319.869 € 190.629 -€ 129.240 -40%
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel A Regeldruk verplichtingen DIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / sectorspecifiek Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Kwantificering 

grens 1

Kwantificering 

grens 2

Kwantificering 

grens 3

PXQ grens Tot PXQ grens Tot Delta abs Delta %

Enquête CBS Generiek Extra verplichting Jaarlijkse regionale 

werkgelegenheidsenquête

Betreft steekproef onder bedrijven 

en instellingen in Nederland met 

meer dan 10 werkzame personen.  

CBS-wet NL EZ Geen uitvraag bij 

bedrijven en 

instellingen in 

Nederland met 10 

of minder 

werkzame 

Betreft steekproef 

onder bedrijven 

en instellingen in 

Nederland met 

meer dan 10 

werkzame 
0 14 € 94.776 € 47.388 -€ 47.388 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Handel Extra verplichting Kwartaalenquête Internationale 

Handel in Diensten. Ca 5.000 

bedrijven

Een aantal voor de internationale 

handel in diensten belangrijke 

ondernemingen wordt integraal 

(allemaal) waargenomen. Van de 

andere bedrijven worden de 

uitkomsten op basis van een 

steekproef bepaald (op basis van 

economische activiteit).

CBS-wet EU EZ Een aantal voor de 

internationale 

handel in diensten 

belangrijke 

ondernemingen 

wordt op basis van 

een steekproef 

niet bevraagd (op 

basis van 

economische 

activiteit).

Een aantal voor de 

internationale 

handel in diensten 

belangrijke 

ondernemingen 

wordt op basis van 

een steekproef 

bepaald (op basis 

van economische 

activiteit).

Een aantal voor de 

internationale 

handel in diensten 

belangrijke 

ondernemingen 

wordt integraal 

(allemaal) 

waargenomen. 

0 41 77 € 1.177.519 € 793.389 -€ 384.130 -33%

Enquête CBS Sectorspecifiek Handel Extra verplichting Jaarlijkse enquête Internationale 

Handel in Diensten

Indien u op jaarbasis voor ICV en/of 

ICL de drempel van € 1.500.000 

overschrijdt bent u 

informatieplichtig. De drempel van € 

1.500.000 geldt per goederenstroom. 

Om te bepalen of u informatieplichtig 

moet u de laatste 12 maanden als 

peildatum nemen. Omzetten 

verkregen door licenties en/of 

dienstverlening hoeft U hierin niet 

mee te tellen.

CBS-wet EU EZ Indien op jaarbasis 

voor ICV en/of ICL 

de drempel van € 

1.500.000 niet 

wordt 

overschreden is er 

geen 

informatieplicht. 

De drempel van € 

1.500.000 geldt 

per 

goederenstroom. 

De laatste 12 

maanden geldt als 

peildatum nemen. 

Omzetten 

verkregen door 

licenties en/of 

dienstverlening 

tellen niet mee.

Indien op jaarbasis 

voor ICV en/of ICL 

de drempel van € 

1.500.000 wordt 

overschreden is er 

een 

informatieplicht. 

De drempel van € 

1.500.000 geldt 

per 

goederenstroom. 

De laatste 12 

maanden geldt als 

peildatum nemen. 

Omzetten 

verkregen door 

licenties en/of 

dienstverlening 

tellen niet mee.

0

77

€ 7.836.243 € 3.918.121 -€ 3.918.121 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Horeca Extra verplichting Maandelijkse enquête 

logiesaccomodaties

Hotels, motels, pensions, 

appartementen met 

hoteldienstverlening, 

jeugdaccommodaties en 

bed&breakfasts met ten minste 5 

slaapplaatsen; 

-kampeerterreinen met ten minste 

10 slaapplaatsen;

 -huisjescomplexen met ten minste 

10 slaapplaatsen;

 -groepsaccommodaties met ten 

minste 10 slaapplaatsen

CBS-wet EU EZ Hotels, motels, 

pensions, 

appartementen 

met 

hoteldienstverleni

ng, 

jeugdaccommodat

ies en 

bed&breakfasts 

met minder dan 5 

slaapplaatsen; 

-kampeerterreinen 

met minder dan 

10 slaapplaatsen;

 -

huisjescomplexen 

met minder dan 

10 slaapplaatsen;

 -

groepsaccommod

aties met ten 

minste 10 

slaapplaatsen

Hotels, motels, 

pensions, 

appartementen 

met 

hoteldienstverleni

ng, 

jeugdaccommodat

ies en 

bed&breakfasts 

met ten minste 5 

slaapplaatsen; 

-kampeerterreinen 

met ten minste 10 

slaapplaatsen;

 -

huisjescomplexen 

met ten minste 10 

slaapplaatsen;

 -

groepsaccommod

aties met ten 

minste 10 

slaapplaatsen

0

14

€ 809.903 € 404.952 -€ 404.952 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Enquête Prodcom Bedrijven met 20 of meer werkzame 

personen worden waargenomen 

(betreft verkoopgegevens van de 

industrie, uitgesplitst naar 

productgroepen op basis van de 

PRODCOM-typering ('PRODuction 

COMmunautaire', een lijst van 

industriële producten vastgesteld 

door de Europese Unie

CBS-wet EU EZ Bedrijven met 

minder dan 20 

werkzame 

personen worden 

niet 

waargenomen.

Bedrijven met 20 

of meer werkzame 

personen worden 

waargenomen 

(betreft 

verkoopgegevens 

van de industrie, 

uitgesplitst naar 

productgroepen 

op basis van de 

PRODCOM-

typering 

('PRODuction 

COMmunautaire', 

een lijst van 

industriële 

producten 

vastgesteld door 

de Europese Unie

0 41 € 94.130 € 47.065 -€ 47.065 -50%
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel A Regeldruk verplichtingen DIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / sectorspecifiek Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Kwantificering 

grens 1

Kwantificering 

grens 2

Kwantificering 

grens 3

PXQ grens Tot PXQ grens Tot Delta abs Delta %

Enquête CBS Sectorspecifiek Landbouw Extra verplichting

Jaarlijkste enquête Oogstramingen

Betreft steekproef onder de grotere 

agrarische bedrijven met akkerbouw

CBS-wet EU EZ

Niet onder 

kleinere agrarische 

bedrijven

Betreft steekproef 

onder de grotere 

agrarische 

bedrijven met 

akkerbouw

0 41 € 40.926 € 20.463 -€ 20.463 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Landbouw Extra verplichting Enquête Varkensstapel Betreft een steekproef onder de 

grotere varkenshouderijen in 

Nederland

CBS-wet EU EZ Geen uitvraag 

onder de kleinere 

varkenshouderijen 

in Nederland

Betreft een 

steekproef onder 

de grotere 

varkenshouderijen 

in Nederland

0 41 € 32.741 € 16.370 -€ 16.370 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Nijverheid Extra verplichting Jaarlijkse enquête milieu-uitgaven 

onder 4.000 bedrijven

Betreft bedrijven met 10 of meer 

werknemers in de nijverheid 

(delfstoffenwinning, industrie - 

exclusief sociale werkvoorziening - en 

energievoorziening en 

waterwinning), voor een deel 

integraal bij bedrijfsgroepen met 

relatief hoge milieulasten, voor een 

ander deel op basis van steekproef.

CBS-wet EU EZ Bedrijven met 

minder dan 10 

werknemers in de 

nijverheid 

(delfstoffenwinnin

g, industrie - 

exclusief sociale 

werkvoorziening - 

en 

energievoorzienin

g en 

waterwinning) 

worden niet 

bevraagd

Betreft bedrijven 

met 10 of meer 

werknemers in de 

nijverheid 

(delfstoffenwinnin

g, industrie - 

exclusief sociale 

werkvoorziening - 

en 

energievoorzienin

g en 

waterwinning), 

voor een deel 

integraal bij 

bedrijfsgroepen 

met relatief hoge 

milieulasten, voor 

een ander deel op 

basis van 

steekproef.

0 41 € 163.704 € 81.852 -€ 81.852 -50%

Enquête CBS Sectorspecifiek Nijverheid Extra verplichting Enquête Producentenprijzen Prijswaarneming bij bedrijven in de 

nijverheid en in de handel met 20 of 

meer werknemers d.m.v. steekproef 

(ongeveer 20.000 prijzen van 

producten die worden waargenomen 

bij ca. 4.000 bedrijven)

CBS-wet EU EZ Geen 

prijswaarneming 

bij bedrijven in de 

nijverheid en in de 

handel met 

minder dan 20 

werknemers 

Prijswaarneming 

bij bedrijven in de 

nijverheid en in de 

handel met 20 of 

meer werknemers 

d.m.v. steekproef 

(ongeveer 20.000 

prijzen van 

producten die 

worden 

waargenomen bij 

ca. 4.000 

bedrijven)

0 14 € 57.440 € 28.720 -€ 28.720 -50%

Gouden, zilveren en platina 

voorwerpen waarborgen

Consument en Markt Sectorspecifiek Nijverheid Extra verplichting Vrijgesteld van waarborging producten die minder dan 1 gram 

goud, 0,5 gram platina of 8 gram 

zilver bevatten

Waarborgwet 1986 EU EZ Waarborgen niet 

nodig

Waarborgen 0 28

€ 462.000 € 231.000 -€ 231.000 -50%

Controlevrijstelling AFM Financieel toezicht Generiek Extra verplichting Samenloop met de regel over de Wet 

op de Jaarrekening

Een onderneming of een instelling is 

volgens artikel 393 BW 2 wettelijk 

controleplichting indien een 

onderneming twee boekjaren 

achtereen heeft voldaan aan 2 van de 

3 criteria:

 omzet van meer dan 8,8 miljoen 

euro

 balanstotaal van meer dan 4,4 

miljoen euro

 meer dan 50 medewerkers in dienst.

Burgerlijk Wetboek 2 EU VenJ Een onderneming 

of een instelling is 

niet wettelijk 

controleplichting 

indien een 

onderneming 

twee boekjaren 

achtereen niet 

heeft voldaan aan 

2 van de 3 criteria:

 omzet van meer 

dan 8,8 miljoen 

euro

 balanstotaal van 

meer dan 4,4 

miljoen euro

 meer dan 50 

medewerkers in 

dienst.

Een onderneming 

of een instelling is 

volgens artikel 393 

BW 2 wettelijk 

controleplichting 

indien een 

onderneming 

twee boekjaren 

achtereen heeft 

voldaan aan 2 van 

de 3 criteria:

 omzet van meer 

dan 8,8 miljoen 

euro

 balanstotaal van 

meer dan 4,4 

miljoen euro

 meer dan 50 

medewerkers in 

dienst.

0 475

€ 94.913 € 47.456 -€ 47.456 -50%
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel A Regeldruk verplichtingen DIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / sectorspecifiek Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Kwantificering 

grens 1

Kwantificering 

grens 2

Kwantificering 

grens 3

PXQ grens Tot PXQ grens Tot Delta abs Delta %

Deponering Jaarrekening Financieel toezicht Generiek Extra verplichting Deponeren van de Jaarrekening De volgende organisaties moeten een 

jaarrekening deponeren:

bv´s, nv´s, coöperaties, onderlinge 

waarborgmaatschappijen. Vof´s en 

cv´s waarvan alle beherende 

vennoten buitenlandse 

kapitaalvennoten zijn. Vereniging en 

stichting met een onderneming die in 

2 opeenvolgende boekjaren minimaal 

4,4 miljoen euro per jaar omzetten. 

Buitenlandse rechtspersoon met 

vestigingen in Nederland die in het 

land van herkomst ook een 

jaarrekening moeten publiceren. Zij 

moeten een jaarrekening in dezelfde 

vorm aanleveren als in het 

herkomstland. Ondernemingen die 

onder de Wet Formeel buitenlandse 

vennootschap vallen. Zij moeten een 

jaarrekening deponeren volgens de 

Nederlandse regels en een 

jaarrekening volgens de regels van 

het herkomstland. 

Burgerlijk Wetboek Boek 2, 

Titel 9. De jaarrekening en het 

jaarverslag 

EU VenJ Geen plicht tot 

deponering

Plicht tot 

deponering

0 28

€ 11.477.373 € 5.738.686 -€ 5.738.686 -50%

Cliëntenonderzoek financiële 

dienstverlening

Financieel toezicht Sectorspecifiek Financiële 

Sector

Extra verplichting Als financieel dienstverlener moet u 

in sommige gevallen een onderzoek 

uitvoeren naar de identiteit van 

klanten

bij transacties boven € 15.000; Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van 

terrorisme

EU FIN 0 1915

€ 10.417.600 € 5.208.800 -€ 5.208.800 -50%

Aanpassen arbeidsduur Personeelszaken Generiek Extra verplichting Een werknemer kan zijn/haar 

werkgever vragen het aantal uren dat 

hij/zij in de week werkt aan te passen

Alleen als het bedrijf minstens 10 

werknemers heeft

Wet aanpassing arbeidsduur 

artikel 2:12

NL VenJ Een onderneming 

met maximaal 9 

werknemers

10 of meer 

werknemers: 

0 18

€ 1.107.770 € 553.885 -€ 553.885 -50%

Melding collectief ontslag Personeelszaken Generiek Extra verplichting Collectief ontslag aanvragen in plaats 

van individueel

De Wet melding collectief ontslag 

treedt in werking wanneer er sprake 

is van ontslag bij twintig werknemers 

of meer binnen drie maanden. De 

werknemers moeten allemaal 

werkzaam zijn binnen hetzelfde 

werkgebied dat valt onder een van 

de werkgebieden van het UWV.

Wet melding collectief ontslag NL SZW Geen melding 

collectief ontslag 

treedt in werking 

wanneer er sprake 

is van ontslag bij 

twintig 

werknemers of 

meer binnen drie 

maanden. De 

werknemers 

moeten allemaal 

werkzaam zijn 

binnen hetzelfde 

werkgebied dat 

valt onder een van 

de werkgebieden 

van het UWV.

Melding collectief 

ontslag treedt in 

werking wanneer 

er sprake is van 

ontslag bij twintig 

werknemers of 

meer binnen drie 

maanden. De 

werknemers 

moeten allemaal 

werkzaam zijn 

binnen hetzelfde 

werkgebied dat 

valt onder een van 

de werkgebieden 

van het UWV.

0 101

€ 3.036.111 € 1.518.055 -€ 1.518.055 -50%

Personeelsvergadering Personeelszaken Generiek Zwaardere verplichting Minstens 2 keer per jaar moet de 

werkgever met zijn werknemers 

bijeenkomen

Een onderneming met 10 tot 50 

werkzame personen zonder OR of 

PVT

Arbeidsomstandighedenwet 

(http://www.rijksoverheid.nl/o

nderwerpen/ondernemingsraa

d/vraag-en-antwoord/wat-is-

een-personeelsvergadering-

pv.html)

EU SZW Een onderneming 

met maximaal 9 

werkzame 

personen

Een onderneming 

met 10 tot 50 

werkzame 

personen zonder 

OR of PVT

0 10.429

€ 146.000.000 € 73.000.000 -€ 73.000.000 -50%

Premiedifferentiatie Wet 

Beperking Ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid 

Vangnetters (BeZaVa)

Personeelszaken Generiek Zwaardere verplichting De wet BeZaVa heeft als doel het 

terugdringen van verzuim en 

arbeidsongeschiktheid van 

vangnetters.  Vangnetters zijn:                                       

• zieke werknemers met een tijdelijk 

contract van wie het contract afloopt 

tijdens ziekte;

• werknemers die ziek worden 

binnen 28 dagen na beëindiging van 

het dienstverband;

• werknemers die tijdens proeftijd 

ontslagen zijn en die ziek zijn of ziek 

worden binnen 28 dagen na 

beëindiging van het dienstverband;

• uitzendkrachten;

• zieke WW-gerechtigden.

Tot 1 januari 2014 betaalden 

werkgevers in het publieke bestel 

een gedifferentieerde premie WGA 

voor werknemers met een vast 

dienstverband (WGA-vast). Vanaf 

2014 bestaat de gedifferentieerde 

premie Werkhervattingskas (Whk) uit 

drie onderdelen:                                                             

• gedifferentieerde premie WGA-

vast;

• gedifferentieerde premie WGA-flex;

Voor grote werkgevers (loonsom > 

100 maal de gemiddelde loonsom € 

3.070.00) gaat individuele 

premiedifferentiatie gelden en kleine 

werkgevers (loonsom ≤ 10 maal de 

gemiddelde loonsom € 307.000) gaan 

een sectorale premie betalen. Voor 

middelgrote werkgevers (loonsom 

tussen 10 en 100 maal de 

gemiddelde loonsom tussen € 

307.000 en € 3.070.000) wordt de 

premie deels sectoraal en deels 

individueel bepaald. Dit gebeurt door 

middel van een glijdende schaal: 

middelgrote werkgevers met een 

loonsom dichtbij de grens van 10 

maal de gemiddelde loonsom betalen 

grotendeels een sectorale premie en 

voor een klein deel individuele 

premie en middelgrote werkgevers 

met een loonsom dichtbij de grens 

van 100 maal de gemiddelde 

loonsom betalen grotendeels een 

individuele premie en voor een klein 

deel een sectorale premie. De 

systematiek voor kleine, middelgrote 

en grote werkgevers gaat gelden voor 

zowel het ZW-flex-risico als de WGA-

Wet beperking ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters

NL SZW Minimum- en 

maximumpremie 

voor grote en 

kleine werkgevers

Maximumpremie 

kleine werkgevers: 

3 x gemiddeld 

premiepercentage

Minimumpremie 

kleine werkgevers: 

Hoogte is 

afhankelijk van de 

opbrengst die de 

minimumpremie 

moet genereren: 

de gegenereerde 

premiebaten door 

deze 

minimumpremie 

moeten gelijk zijn 

aan de derving van 

premiebaten als 

gevolg van de 

maximumpremie.

Minimum- en 

maximumpremie 

voor grote en 

kleine werkgevers

Maximumpremie 

grote werkgevers: 

4 x gemiddeld 

premiepercentage

Minimumpremie 

grote werkgevers: 

0,25 x gemiddeld 

premiepercentage

;

Een grote 

werkgever met 

een nulrisico 

betaalt precies de 

minimumpremie 

voor grote 

werkgevers.

15 49 106

€ 7.264.400 € 6.327.837 -€ 936.563 -13%

Regels ondernemingsraad Personeelszaken Generiek Zwaardere verplichting Het opstellen van een 

ondernemingsraad is verplicht 

Bij 50 werknemers of meer Wet op de 

ondernemingsraden, artikel 2

EU SZW 0-50 werkzame 

personen

Bij 50 werkzame 

personen of meer

0 33.000

€ 429.000.000 € 214.500.000 -€ 214.500.000 -50%
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Kleinschaligheidsinvesterin

gsaftrek 

Inkomstenbelasting

Belastingplicht Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

Als u in een boekjaar investeert in 

bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking 

komen voor de 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De 

bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan 

wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af 

van het geïnvesteerde bedrag, niet van de schaalgrootte

Wet inkomstenbelasting 2001 

Artikel 3.41.

NL FIN 1

Vennootschapsbelasting Belastingplicht Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

Een naamloze vennootschap (nv) of een besloten 

vennootschap (bv) betaalt 

vennootschapsbelasting

Bedrijven met een belastbaar bedrag tot € 200.000 betalen 

een heffing van 20% (MKB-tarief).

Voor winsten boven € 200.000 is de heffing in 2011 

vastgesteld op 25%.

Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 , 

Hoofdstuk V. Tarief 

NL FIN Bedrijven met een 

belastbaar bedrag tot € 

200.000 betalen een 

heffing van 20% (MKB-

tarief).

Bedrijven met een 

belastbaar bedrag 

van € 200.000 en 

meer betalen een 

normale heffing 

VPB (25%)

1

Verlaagd-urencriterium 

Inkomstenbelasting

Belastingplicht Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Men 

voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan 

het verlaagd-urencriterium. 

Minimaal 800 uur aan het feitelijk drijven van uw 

onderneming(en).

Wet inkomstenbelasting 2001, 

vanaf Artikel 3.6.

NL FIN Minimaal 800 uur aan 

het feitelijk drijven van 

uw onderneming(en).

Meer dan 800 uur 

aan het feitelijk 

drijven van uw 

onderneming(en).

1

Bankenbelasting Belastingplicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Zelfde verplichting met 

andere impact

Om de belastbare som te bepalen neemt u het 

balanstotaal. Of, als er bijvoorbeeld 

dochtermaatschappijen zijn, het geconsolideerde 

balanstotaal. Dat bedrag vermindert u met:

het toetsingsvermogen (BIS capital) ,deposito’s 

die onder een depositogarantiestelsel vallen 

,passiva (het eigen vermogen en de 

verplichtingen) van het verzekeringsbedrijf .Het 

bedrag dat overblijft, is de belastbare som.

De belastbare som vermindert u met de 

doelmatigheidsvrijstelling. De doelmatigheidsvrijstelling is 20 

miljard euro. U houdt dan het belastbaar bedrag over. De 

doelmatigheidsvrijstelling is maximaal de belastbare som (en 

niet meer dan 20 miljard euro).

Wet op de omzetbelasting , 

Artikel 28n

NL FIN  De 

doelmatigheidsvrijstellin

g is 20 miljard euro. U 

houdt dan het 

belastbaar bedrag over. 

De 

doelmatigheidsvrijstellin

g is maximaal de 

belastbare som (en niet 

meer dan 20 miljard 

euro).

 De 

doelmatigheidsvrij

stelling is 20 

miljard euro. U 

houdt dan het 

belastbaar bedrag 

over. De 

doelmatigheidsvrij

stelling is meer 

dan de belastbare 

som (en meer dan 

20 miljard euro).

1

Vrijstelling voor 

beleggingsgoud 

Omzetbelasting

Belastingplicht Sectorspecifiek Handel Extra verplichting Als u in beleggingsgoud handelt, houdt u alle 

transacties in beleggingsgoud boven de € 11.345 

apart bij. (Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw, 

ander goud niet). Ook bewaart u documenten 

waaruit de identiteit van de klant blijkt. Dit geldt 

zowel voor belaste als onbelaste leveringen

 Transacties boven de  11.345 euro. Wet op de omzetbelasting NL FIN Transacties tot € 11.345 Transacties boven 

de € 11.345

1

Bier brouwen Belastingplicht Sectorspecifiek 

Nijverheid

Zelfde verplichting met 

andere impact

Voor bier gebrouwen door kleine brouwerijen kan 

een verlaagd accijnstarief gelden

zelfstandig is 

economisch onafhankelijk is van andere bierbrouwerijen 

geen bier onder licentie produceert 

in het vorig kalenderjaar niet meer hebt gebrouwen dan 

200.000 hectoliter 

installaties gebruikt die fysiek losstaan van die van andere 

bierbrouwerijen 

http://www.belastingdienst.nl/

wps/wcm/connect/bldcontent

nl/belastingdienst/douane_vo

or_bedrijven/accijns_en_verbr

uiksbelasting/inleiding_accijns

_verbruiksbelastingen/bijzond

erheden_per_accijnsproduct/b

ijzonderheden_per_accijnspro

duct

NL FIN Klein: zelfstandig; 

economisch 

onafhankelijk is van 

andere bierbrouwerijen; 

produceert geen bier 

onder licentie; in het 

vorig kalenderjaar niet 

meer gebrouwen dan 

200.000 hectoliter 

Anders dan klein 1

De Reprorechtfactuur Consument en Markt Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

Betalen van vergoedingen voor het kopiëren uit 

boeken, tijdschriften, kranten en andere 

publicaties

Aantal medewerkers sector laag sector hoog

t/m 19 € 17,12 € 17,12

20 t/m 49 € 109 € 164

50 t/m 99 € 328 € 493

100 t/m 199 € 657 € 986

200 t/m 499 € 1.534 € 2.300

500 en meer € 3.177 € 4.765

Stichting Reprorecht 

http://www.cedar.nl/uploads/

11/files/file/Reprorecht2010/I

ntroductieregeling_Reprorecht

_Bedrijfsleven.pdf

INT EZ Het bedrag varieert met 

het aantal werknemers; 

de handeling blijft gelijk

1

Licenties muziekgebruik 

reprorecht

Consument en Markt Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

kosten van de licenties De kosten zijn afhankelijk van:

 het aantal personen dat de muziek hoort;

 de oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te horen is;

Muziekauteursrecht INT EZ Het bedrag varieert met 

het aantal werknemers; 

de handeling blijft gelijk

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Verbod van 

mededingingsafspraken

Consument en Markt Generiek Extra verplichting Artikel  6: Verboden zijn overeenkomsten tussen 

ondernemingen, besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen van 

ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge 

hebben dat de mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan wordt verhinderd, 

beperkt of vervalst.

Lid 1: de gezamenlijke omzet in het voorafgaande kalenderjaar 

van de bij de desbetreffende overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging betrokken ondernemingen 

dan wel de gezamenlijke omzet van de bij de desbetreffende 

ondernemersvereniging betrokken ondernemingen  hoger is 

dan;1 :  5 500 000 euro  indien daarbij uitsluitend 

ondernemingen zijn betrokken wier activiteiten zich in 

hoofdzaak richten op het leveren van goederen;2: 1 100 000 

euro , in alle andere gevallen. ////   Onverminderd het eerste 

lid, geldt artikel 6, eerste lid, voorts niet voor 

overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen als bedoeld in dat artikel voor zover daarbij 

ondernemingen of ondernemersverenigingen betrokken zijn 

die daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn op een of 

meer van de relevante markten, indien: a. het gezamenlijke 

marktaandeel van de bij de overeenkomst, het besluit of de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken 

ondernemingen of ondernemersverenigingen op geen van de 

relevante markten waarop de overeenkomst, het besluit of de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging van invloed is, 

groter is dan 10%, en b. de overeenkomst, het besluit of de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging de handel tussen 

lidstaten niet op merkbare wijze ongunstig kan beïnvloeden.

Mededingingswet Hoofdstuk 3. 

Mededingingsafspraken artikel 

7.1 en 7.2

EU EZ Lid 1: de gezamenlijke 

omzet in het 

voorafgaande 

kalenderjaar van de bij 

de desbetreffende 

overeenkomst of 

onderling afgestemde 

feitelijke gedraging 

betrokken 

ondernemingen dan wel 

de gezamenlijke omzet 

van de bij de 

desbetreffende 

ondernemersvereniging 

betrokken 

ondernemingen  hoger is 

dan;1 :  5 500 000 euro  

indien daarbij uitsluitend 

ondernemingen zijn 

betrokken wier 

activiteiten zich in 

hoofdzaak richten op het 

leveren van goederen;2: 

1 100 000 euro , in alle 

andere gevallen. Dit 

geldt NIET voor 

overeenkomsten, 

besluiten en onderling 

Lid 1: de 

gezamenlijke 

omzet in het 

voorafgaande 

kalenderjaar van 

de bij de 

desbetreffende 

overeenkomst of 

onderling 

afgestemde 

feitelijke 

gedraging 

betrokken 

ondernemingen 

dan wel de 

gezamenlijke 

omzet van de bij 

de desbetreffende 

ondernemersvere

niging betrokken 

ondernemingen  

hoger is dan;1 :  5 

500 000 euro  

indien daarbij 

uitsluitend 

ondernemingen 

zijn betrokken 

wier activiteiten 

1

Verbod van 

mededingingsafspraken

Consument en Markt Generiek Extra verplichting Toepassingsbereik concentratietoezicht, 

meldingsplicht

concentraties waarbij de gezamenlijke omzet van de 

betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar 

meer bedroeg dan  113 450 000 euro , waarvan door ten 

minste twee van de betrokken ondernemingen ieder ten 

minste € 30 000 000 euro in Nederland is behaald. Voor 

verzekeraars in de zin van de Wet op het financieel toezicht 

wordt voor de toepassing van de omzet vervangen door de 

waarde van de bruto geboekte premies in het voorafgaande 

boekjaar, waarvan voor ten minste € 4 540 000 euro 

ontvangen van Nederlandse ingezetenen.

Mededingingswet ,artikel  29 EU EZ 1

Raad van Commissarissen Financieel toezicht Generiek Extra verplichting De verplichting tot een evenredige man/vrouw 

verdeling in de RvC inclusief de 30% eis bij 

structuurvennootschappen

Een RvC is voor een ‘normale’ BV niet verplicht, maar men 

mag indien gewenst een RvC aanstellen. Dit is beschreven in 

het BW (boek 2 artikel 140 en 250). Voor 

structuurvennootschappen is de RvC een verplichting.  Een 

structuurvennootschap is een vennootschap waar het 

geplaatste kapitaal inclusief reserves volgens de balans, 

tenminste drie jaar achter elkaar, minstens 16 miljoen 

bedraagt (harde voorwaarde). Daarnaast heeft of hebben de 

vennootschap of verwante werkmaatschappijen minstens 100 

mensen in dienst. Tot slot moet de vennootschap op grond 

van wettelijke plicht een Ondernemingsraad hebben ingesteld. 

In Nederland zijn er ongeveer 700 vennootschappen waar de 

structuurwet op van toepassing is.

Burgerlijk Wetboek Boek 2 NL VenJ Een RvC is voor een 

‘normale’ BV niet 

verplicht, maar men mag 

indien gewenst een RvC 

aanstellen.

Voor 

structuurvennoots

chappen is de RvC 

een verplichting.

1

Vrijstellingsregeling Wft Financieel toezicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Extra verplichting artikel 2:3a, eerste lid wet fincieel toezicht : Het is 

een ieder met zetel in Nederland verboden 

zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank 

verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen 

van betaaldienstverlener.

Van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld 

betaaldienstverleners: waarvan het gemiddelde van het totale 

bedrag van de betalingstransacties die zij de voorafgaande 

twaalf maanden hebben verricht, met inbegrip van die van 

agenten waarvoor zij volledig aansprakelijk zijn, niet hoger is 

dan € 3.000.000 per maand

Vrijstellingsregeling Wft EU FIN 1

Vrijstellingsregeling Wft Financieel toezicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Extra verplichting Artikel 2:10a: Het is een ieder met zetel in 

Nederland verboden zonder een daartoe door de 

Nederlandsche Bank verleende vergunning 

elektronisch geld uit te geven.

Het eerste lid is niet van toepassing op financiële 

ondernemingen die voor het uitoefenen van het 

bedrijf van bank een door de Nederlandsche Bank 

op grond van dit deel verleende vergunning 

hebben, voor zover het aan hen ingevolge die 

vergunning is toegestaan elektronisch geld uit te 

geven.

Van artikel 2:10a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld 

elektronischgeldinstellingen met rechtspersoonlijkheid, 

indien: de gezamenlijke waarde van de financiële 

verplichtingen van de onderneming die met de uitgifte van 

elektronisch geld verband houden, gemiddeld niet hoger is 

dan 5.000.000 euro; 

de onderneming elektronisch geld slechts uitgeeft via een 

betaalinstrument of rekening voor elektronisch geld waarop 

maximaal een bedrag van 150 euro  tegelijk kan worden 

opgeslagenen. de onderneming de Nederlandsche Bank in 

kennis heeft gesteld van haar voornemen om elektronisch 

geld uit te geven.

Vrijstellingsregeling Wft EU FIN 1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Vrijstellingsregeling Wft Financieel toezicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Extra verplichting Artikel 2:54i 1. :  Het is een ieder met zetel in 

Nederland verboden zonder een daartoe door de 

Nederlandsche Bank verleende vergunning in 

Nederland het bedrijf uit te oefenen van 

wisselinstelling

Van artikel 2:54i, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld 

ondernemingen die het bedrijf van hotel uitoefenen en die als 

logiesverstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in een door het 

Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehouden register, voor 

zover het betreft het wisselen van munten of bankbiljetten en 

het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van 

een creditcard of tegen inlevering van een of meer cheques, 

met een tegenwaarde van ten hoogste €500  per gast per 

overnachting, voor natuurlijke personen aan wie tevens door 

het hotel tegen betaling logies wordt verstrekt

Vrijstellingsregeling Wft EU FIN 1

Vrijstellingsregeling Wft Financieel toezicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Extra verplichting Artikel 2:55 1. Het is verboden in Nederland 

zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële 

Markten verleende vergunning 

beleggingsobjecten aan te bieden

Van artikel 2:55, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld:

a. aanbieders van beleggingsobjecten voorzover die 

beleggingsobjecten:

1°. aan minder dan honderd consumenten worden 

aangeboden;

2°. deel uitmaken van een serie van beleggingsobjecten als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van het besluit die minder 

dan twintig beleggingsobjecten omvat;

3°. een waarde hebben die niet volgens de regels van artikel 

110 van het besluit, indien dat van toepassing zou zijn, kan 

worden bepaald; of

4°. worden aangeboden voor een nominaal bedrag per 

beleggingsobject van ten minste € 100 000

Vrijstellingsregeling Wft EU FIN 1

Vrijstellingsregeling Wft Financieel toezicht Sectorspecifiek 

Financiële Sector

Extra verplichting Artikel 5:86 1. Een institutionele belegger met 

zetel in Nederland en een belegd vermogen 

waartoe aandelen of certificaten van aandelen 

behoren die zijn toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde markt, een multilaterale 

handelsfaciliteit of een met een 

gereglementeerde markt of multilaterale 

handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een 

staat die geen lidstaat is doet mededeling over de 

naleving van de principes en best practice 

bepalingen van de op grond van artikel 391, vijfde 

lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

aangewezen gedragscode, die zijn gericht tot de 

institutionele belegger. Indien de institutionele 

belegger die principes of best practice bepalingen 

in het laatst afgesloten boekjaar niet of niet 

geheel heeft nageleefd of niet voornemens is 

deze in het lopende en daarop volgende boekjaar 

geheel na te leven, doet hij daarvan gemotiveerd 

opgave

Van artikel 5:86, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld 

beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s:

a. waarvan de rechten van deelneming slechts kunnen worden 

verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 

per deelnemer;

b. waarvan de rechten van deelneming een nominale waarde 

per recht hebben van ten minste € 100.000;

c. die rechten van deelneming aanbieden aan minder dan 150 

personen die geen gekwalificeerde belegger zijn

Vrijstellingsregeling Wft EU FIN 1

Bodemvoorschriften bij 

afleveren brandstoffen

Milieu Generiek Zwaardere verplichting Bodemvoorschriften bij afleveren brandstoffen Als minder dan 25.000 liter per jaar wordt getankt, moet het 

afleveren plaatsvinden boven ten minste een vloeistofkerende 

voorziening. Bij meer dan 25.000 liter per jaar is een 

vloeistofdichte vloer of verharding verplicht

Activiteitenbesluit EU IenM Als minder dan 25.000 

liter brandstoffen per 

jaar wordt getankt, moet 

het afleveren 

plaatsvinden boven ten 

minste een 

vloeistofkerende 

voorziening.

Als er meer dan 

25.000 liter per 

jaar brandstoffen 

wordt getankt dan 

is een 

vloeistofdichte 

vloer of 

verharding 

verplicht

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Energiebesparende 

maatregelen 

Milieu Generiek Zelfde verplichting met 

andere impact

Op grond van artikel 2.15 rust op deze 

kleingebruikers geen wettelijke plicht om 

energiebesparende maatregelen te treffen.

Bedrijven die jaarlijks minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit 

en jaarlijks minder dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan 

brandstoffen verbruiken, worden als kleingebruiker 

beschouwd.

Het Activiteitenbesluit EU IenM Geen verplichting tot 

energiebesparende 

maatregelen voor 

bedrijven die jaarlijks 

minder dan 50.000 kWh 

aan elektriciteit en 

jaarlijks minder dan 

25.000 m3 

aardgasequivalenten aan 

brandstoffen verbruiken.

Plicht om 

energiebesparend

e maatregelen te 

realiseren die zich 

in vijf jaar (of 

minder) 

terugverdienen 

voor bedrijven 

waar jaarlijks 

50.000 kWh tot en 

met 200.000 kWh 

aan elektriciteit 

wordt verbruikt of 

25.000 m3 tot en 

met 75.000 

m3aardgasequival

enten aan 

brandstoffen 

wordt verbruikt

Plicht om alle 

energiebesparend

e maatregelen te 

realiseren die zich 

in vijf jaar (of 

minder) 

terugverdienen. 

Plus het bevoegd 

gezag kan tevens 

een 

energiebesparingo

nderzoek 

verlangen. Voor 

bedrijven waar 

jaarlijks meer dan 

200.000 kWh aan 

elektriciteit of 

meer dan 75.000 

m3aardgasequival

enten aan 

brandstoffen 

wordt verbruikt. 

1

Het Warenwetbesluit 

drukapparatuur stelt eisen 

aan de drukapparatuur 

waaronder een 

keuringsregime

Milieu Generiek Zwaardere verplichting Volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur 

moet sommige drukapparatuur worden 

onderworpen aan ingebruikname-keuringen en 

herkeuringen, voor andere drukapparatuur geldt 

een zogenaamde zorgplicht.De grens tussen de 

verplichting van ingebruikname-

keuring/herkeuring en de zorgplicht is in het 

algemeen afhankelijk van:

de maximaal toelaatbare druk (PS) in de 

apparatuur 

het type stof in de apparatuur (welk risico) 

de fasetoestand (gas of vloeistof) 

de karakteristieke dimensie van de apparatuur 

(volume voor vaten, nominale diameter voor 

leidingen)

Als uitzondering op het bovenstaande geeft het 

Warenwetbesluit drukapparatuur aan dat voor stationaire 

bovengrondse zuurstof - en distikstofdioxide - tanks met 

gasafname met een volume kleiner dan of gelijk aan 25.000 

liter de keuring voor ingebruikname niet verplicht is. Deze 

uitzondering geldt niet voor de periodieke herkeuringen

Warenwetbesluit 

drukapparatuur

EU SZW 1

Minimumafstanden 

aardgas-afleverstations 

(zoals opgenomen in het 

Activiteitenbesluit) 

Milieu Sectorspecifiek 

Aardgasstations

Extra verplichting Voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas 

gelden minimumafstanden tot beperkt kwetsbare 

en kwetsbare objecten. 

10 meter als maximaal 300 personenauto's per etmaal 

worden gevuld; 

15 meter als meer dan 300 personenauto's per etmaal worden 

gevuld; 

20 meter als meer dan 100 autobussen per etmaal worden 

gevuld. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer

EU IenM Bij aflevering aardgas: 10 

meter als maximaal 300 

personenauto's per 

etmaal worden gevuld; 

Bij aflevering 

aardgas: 15 meter 

als meer dan 300 

personenauto's 

per etmaal 

worden gevuld

Bij aflevering 

aardgas: 20 meter 

als meer dan 100 

autobussen per 

etmaal worden 

gevuld. 

1

Minimumafstanden 

aardgas-afleverstations 

(zoals opgenomen in het 

Activiteitenbesluit) 

Milieu Sectorspecifiek 

Aardgasstations

Extra verplichting Daarnaast geldt een minimumafstand tussen 

bufferopslag en beperkt kwetsbare en kwetsbare 

objecten.

10 meter als de bufferopslag een waterinhoud die minder is 

dan 3000 liter; 

15 meter als de bufferopslag een waterinhoud vanaf 3000 liter 

tot 5000 liter; 

20 meter als de bufferopslag een waterinhoud die meer is dan 

5000 liter.

Activiteitenbesluit 

milieubeheer

EU IenM Bij bufferopslag van 

aardgas: 10 meter als de 

bufferopslag een 

waterinhoud die minder 

is dan 3000 liter

Bij bufferopslag 

van aardgas: 15 

meter als de 

bufferopslag een 

waterinhoud 

vanaf 3000 liter 

tot 5000 liter

Bij bufferopslag 

van aardgas: 20 

meter als de 

bufferopslag een 

waterinhoud die 

meer is dan 5000 

liter.

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Melding en Akoestisch 

rapport Activiteitenbesluit

Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting inrichtinghouder verplicht om bij de melding een 

akoestisch onderzoek in te dienen

• Als tussen 19.00 uur en 7.00 uur meer dan vier 

transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen die 

zwaarder zijn dan 3.500 kilo (incl. laadvermogen) en binnen 50 

meter van de bedrijfsgrens geluidsgevoelige objecten 

aanwezig zijn. Dit geldt niet voor openbare tankstations en 

horecabedrijven

• Als, mede op basis van de aard van het bedrijf, aannemelijk 

is dat in enig vertrek van het bedrijf het equivalente 

geluidsniveau veroorzaakt door muziek meer bedraagt dan: 70 

dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met 

geluidsgevoelige gebouwen of 80 dB(A), indien dit vertrek niet 

in- of aanpandig is gelegen met geluidsgevoelige gebouwen. 

Of in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting 

muziek ten gehore zal worden gebracht

 Activiteitenbesluit EU IenM Anders dan grens 2 Bij de melding een 

akoestisch 

onderzoek 

indienen:• Als 

tussen 19.00 uur 

en 7.00 uur meer 

dan vier 

transportbewegin

gen plaatsvinden 

met 

motorvoertuigen 

die zwaarder zijn 

dan 3.500 kilo 

(incl. 

laadvermogen) en 

binnen 50 meter 

van de 

bedrijfsgrens 

geluidsgevoelige 

objecten aanwezig 

zijn. Dit geldt niet 

voor openbare 

tankstations en 

horecabedrijven

• Als, mede op 

basis van de aard 

van het bedrijf, 

aannemelijk is dat 

1

NO2 Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Nederland moet uiterlijk op 1 januari 2015 aan de 

jaargemiddelde norm voor NO2 voldoen(met 

uitzondering van de agglomeratie 

Heerlen/Kerkrade die al op 1 januari 2013 moet 

voldoen); 

De verhoogde grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie NO2 is 60 microgram per m3 (zie bijlage 2 bij de 

Wm, voorschrift 2.1a). Deze verhoogde grenswaarden zijn 

voor onderbouwing van projecten slechts van beperkte 

betekenis. Voor projectonderbouwing moet het bevoegd 

gezag primair aantonen dat het project in het NSL staat.

Europese richtlijn 

(2008/50/EG)

EU IenM 1

Opslagtanks bovengronds Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Vindplaats grenzen vergunningplicht opslag in 

bovengrondse tanks. Een opslagtank is volgens 

het Activiteitenbesluit een opslagvoorziening voor 

gas met een inhoud van ten minste 150 liter of 

een opslagvoorziening voor een vloeistof met een 

inhoud van ten minste 300 liter, niet zijnde een 

intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan 

hoofdstuk 6.5 van het ADR. 

Activiteit; Bor bijlage 1;Type C/vergunningsplicht

Opslaan van polyesterhars, stoffen van ADR klasse 5.1 of 8; C, 

categorie 4.4 -;> 10 m3 polyesterhars, stoffen ADR klasse 5.1 

of klasse 8 (vg II en III, zonder bijkomend gevaar)

Opslaan van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen; C, categorie 

4.4 –e; gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan 

vloeibare brandstoffen op bunkerstation

Opslaan van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen; C, categorie 

4.4 –f; gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen

Opslaan van gasolie of afgewerkte olie; C, categorie 5.4 – b; > 

150 m3 gasolie of afgewerkte olie in de buitenlucht

Opslaan van gasolie of afgewerkte olie; C, categorie 5.4 – c; > 

15 m3 gasolie of afgewerkte olie inpandig per opslagruimte

Opslaan van vloeibare brandstof; C, categorie 5.4 – d; > 25 m3 

vloeibare brandstof in ladingtanks van bunkerstation als 

inhoud deels lichte olie is

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1

Opslagtanks ondergronds Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Werkingssfeer voor het opslaan van vloeibare 

brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische 

oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende 

stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR 

stoffen zijn in ondergrondse opslagtanks

C Categorie 4.4 - d;overige vloeistoffen in tanks

C Categorie 4.4 - e;tankopslag bunkerstations

C Categorie 5.4 - a;> 150 m3 brandstof/olie

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Opslagtanks ondergronds Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting de ondergrondse opslagtank (incl. leidingen en 

appendages) moet worden uitgevoerd en 

geïnstalleerd door een volgens het Besluit 

uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen 

normdocument door een bedrijf dat is erkend op 

grond van dat besluit. 

de verschillende soorten tankinstallatie moeten 

worden herkeurd volgens de termijnen uit tabel 

3.35 van de Activiteitenregeling 

Het opslaan en het vullen en legen van een 

ondergrondse tank met vloeibare brandstoffen, 

afgewerkte olie of oplosmiddelen moet voldoen 

aan een aantal onderdelen van PGS 28: Vloeibare 

brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en 

afleverinstallaties (versie 1.0 van december 2011). 

Het gaat om de volgende 

voorschriften:voorschrift 2.3.3 (bescherming tank 

tegen wortelingroei beplanting)

voorschrift 3.2.3 (opvangen en opruimen 

vrijkomende vloeistoffen)voorschrift 3.2.4 

(werknemers moeten bekend zijn met veiligheids- 

en werkinstructies)voorschrift 3.2.5 (doelmatige 

verlichting)

paragraaf 3.3 (instructie voor het vullen van de 

tank)paragraaf 5.2 (algemene 

veiligheidsmaatregelen met betrekking tot 

overzichtelijkheid en toegankelijkheid)voorschrift 

6.2.6 (benodigde acties na vaststellen van een 

opslaan van vloeibare brandstof en afgewerkte olie in 

ondergrondse tanks van metaal of kunststof van maximaal 

150 kubieke meter en dat moet worden voldaan aan de eisen 

van de Activiteitenregeling. 

De Activiteitenregeling EU IenM 1

PM2,5 Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Consequenties vergunningverlening en 

ruimtelijke ordening

Sinds 2008 is een Europese richtlijn (2008/50/EG) 

voor luchtkwaliteit van kracht. Een belangrijke 

wijziging in deze richtlijn is de invoering van 

grenswaarden voor de jaargemiddelde 

concentratie en gemiddelde stedelijke 

achtergrondconcentratie van PM2,5 . 

Voor PM2,5 geldt tot 1 januari 2015 een plandrempel van 25 

microgram per m3 voor de bescherming van de gezondheid 

van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. In 

2008 gold een plandrempel van 25 microgram per m3, 

verhoogd met 20%, welk percentage op de daaropvolgende 

eerste januari en vervolgens iedere 12 maanden met gelijke 

jaarlijkse percentages wordt verminderd tot 0% op 1 januari 

2015 (Wm bijlage 2 voorschrift 4.5).

Europese richtlijn 

(2008/50/EG)

EU IenM 1

REACH Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Voor de registratie van stoffen die zich in 

voorwerpen bevinden, geldt een speciale 

regeling: rekening houdend met de duizenden 

voorwerpen die in de EU op de markt worden 

gebracht en met het potentiële risico dat 

sommige van deze voorwerpen voor de 

gezondheid van de mens en het milieu inhouden, 

geldt voor bepaalde stoffen in deze voorwerpen 

een registratieverplichting. De registratie is 

verplicht indien de stof in kwestie normaliter bij 

het gebruik van het voorwerp vrijkomt.

De van deze stof in het voorwerp aanwezige hoeveelheid, per 

producent of importeur en per jaar, meer dan één ton 

bedraagt

Verordening (EG) nr. 

1907/2006 

EU IenM Geen  

registratieverplichting 

voor stoffen, van minder 

dan 1 ton, die normaliter 

bij het gebruik van het 

voorwerp vrijkomt.

Een 

registratieverplich

ting voor stoffen, 

van meer dan 1 

ton, die normaliter 

bij het gebruik van 

het voorwerp 

vrijkomt.

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

REACH Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Voor stoffen die normaliter niet vrijkomen maar 

een bijzonder gevaar inhouden.

In een concentratie van ten minste 0,1 %, en waarvan er per 

producent of importeur per jaar meer dan één ton in de 

handel wordt gebracht, volstaat een eenvoudige kennisgeving 

maar op basis daarvan kan het Europees Agentschap voor 

chemische stoffen alsnog een registratie verlangen.

Verordening (EG) nr. 

1907/2006 

EU IenM Geen 

registratieverplichting 

voor stoffen die 

normaliter bij het 

gebruik van het 

voorwerp niet vrijkomt, 

maar een bijzonder 

gevaar inhouden. Het 

betrfeft dan een 

concentratie van ten 

minste 0,1 %, en 

waarvan er per 

producent of importeur 

per jaar meer dan één 

ton in de handel wordt 

gebracht, volstaat een 

eenvoudige 

kennisgeving maar op 

basis daarvan kan het 

Europees Agentschap 

voor chemische stoffen 

alsnog een registratie 

verlangen.

Een 

registratieverplich

ting voor stoffen 

die normaliter bij 

het gebruik van 

het voorwerp niet 

vrijkomt, maar 

een bijzonder 

gevaar inhouden. 

Het betrfeft dan 

een concentratie 

van ten minste 0,1 

%, en waarvan er 

per producent of 

importeur per jaar 

meer dan één ton 

in de handel 

wordt gebracht, 

volstaat een 

eenvoudige 

kennisgeving maar 

op basis daarvan 

kan het Europees 

Agentschap voor 

chemische stoffen 

alsnog een 

registratie 

verlangen.

1

REACH Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting een gedetailleerde beschrijving van de risico's die 

de stof oplevert, van de mogelijke 

blootstellingsscenario's en van de maatregelen 

waarmee deze risico's kunnen worden beheerd 

(rapport chemische veiligheid).

Een stof waarvan jaarlijks 10 ton of meer wordt ingevoerd of 

vervaardigd

Verordening (EG) nr. 

1907/2006 

EU IenM Voor en stof waarvan 

jaarlijks minder dan 10 

ton wordt ingevoerd of 

vervaardigd, hoeft geen 

gedetailleerde 

beschrijving gemaakt 

worden van de risico's 

die de stof oplevert, van 

de mogelijke 

blootstellingsscenario's 

en van de maatregelen 

waarmee deze risico's 

kunnen worden beheerd 

(rapport chemische 

veiligheid).

Voor en stof 

waarvan jaarlijks 

10 ton of meer 

wordt ingevoerd 

of vervaardigd, 

hoeft geen 

gedetailleerde 

beschrijving 

gemaakt worden 

van de risico's die 

de stof oplevert, 

van de mogelijke 

blootstellingsscen

ario's en van de 

maatregelen 

waarmee deze 

risico's kunnen 

worden beheerd 

(rapport 

chemische 

veiligheid).

1

REACH Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Om aan de eis inzake registratie te voldoen moet 

de industrie (fabrikanten en importeurs) gegevens 

verstrekken met betrekking tot de eigenschappen 

en het gebruik van chemische stoffen en de bij 

het gebruik te nemen voorzorgsmaatregelen 

(technisch dossier). De gegevens die moeten 

worden medegedeeld staan in verhouding tot de 

van de stof vervaardigde hoeveelheden en tot de 

risico's die ze inhoudt.

Wanneer minimaal 1000 ton per jaar wordt geproduceerd of 

geïmporteerd

Verordening (EG) nr. 

1907/2006 

EU IenM Wanneer minder dan 

1000 ton per jaar wordt 

geproduceerd of 

geïmporteerd hoeft de 

industrie (fabrikanten en 

importeurs) geen 

gegevens te verstrekken 

met betrekking tot de 

eigenschappen en het 

gebruik van chemische 

stoffen en de bij het 

gebruik te nemen 

voorzorgsmaatregelen 

(technisch dossier)

Als 1000 ton per 

jaar of meer wordt 

geproduceerd of 

geïmporteerd 

moet de industrie 

(fabrikanten en 

importeurs) 

gegevens 

verstrekken met 

betrekking tot de 

eigenschappen en 

het gebruik van 

chemische stoffen 

en de bij het 

gebruik te nemen 

voorzorgsmaatreg

elen (technisch 

dossier)

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

REACH Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Een minder uitgebreide vorm van registratie is 

van toepassing op locatiegebonden geïsoleerde 

tussenproducten die onder streng gecontroleerde 

voorwaarden worden vervaardigd alsook op 

geïsoleerde tussenproducten die worden 

vervoerd en gebruikt onder strikt gecontroleerde 

voorwaarden.

hoeveelheden van minder dan 1 000 ton Verordening (EG) nr. 

1907/2006 

EU IenM Voor hoeveelheden van 

1000 ton is een minder 

uitgebreide vorm van 

registratie van 

toepassing t.a.v. op 

locatiegebonden 

geïsoleerde 

tussenproducten die 

onder streng 

gecontroleerde 

voorwaarden worden 

vervaardigd alsook op 

geïsoleerde 

tussenproducten die 

worden vervoerd en 

gebruikt onder strikt 

gecontroleerde 

voorwaarden.

1

Veiligheidsvoorschriften 

voor overige gassen

Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting vindplaats en werkingssfeer voor het opslaan van 

zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof 

in een bovengrondse stationaire opslagtank: Het 

Activiteitenbesluit geeft in artikel 4.5 lid 2 de 

afstanden voor twee of meer bovengrondse 

opslagtanks met zuurstof tot (beperkt) kwetsbare 

objecten. Dit komt overeen met het gestelde in 

CPR 5, maar dit is anders overgenomen in de PGS 

9. De voorschriften in de Activiteitenregeling 

hebben betrekking op bovengrondse stationaire 

opslagtanks

Activiteit; Bor bijlage 1 ; Type C /vergunningplicht

Opslaan van zuurstof in opslagtanks; B lid 1 onder a; Bevi van 

toepassing

Opslaan van zuurstof in opslagtanks; C Categorie 2.7 – g; > 100 

m3

Opslaan van zuurstof in opslagtanks; C Categorie 2.7 -;x

Opslaan van zuurstof in opslagtanks; C Categorie 2.7-;x                                                                                                                                                          

Opslaan van zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof 

in opslagtanks; Activiteitenbesluit; § 4.1.3.2 Op grond van 

bijlage 1 categorie 2.7 onder g van het Besluit omgevingsrecht, 

vallen inrichtingen voor de opslag van zuurstof in één of meer 

opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van maximaal 100 

m3 onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Voor 

stationaire bovengrondse opslagtanks met een inhoud van 

maximaal 300 liter is een uitzondering gemaakt. Voor deze 

tanks zijn deze voorschriften te streng, ook omdat deze tanks 

vaak binnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de kleine 

koolzuurtanks bij horecabedrijven. Voor bovengrondse 

mobiele opslagtanks die worden gebruikt voor de opslag van 

deze gassen zijn geen specifieke voorschriften opgenomen in 

de Activiteitenregeling. 

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1

VOS-verbruik Milieu Sectorspecifiek Industrie Extra verplichting Afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, 

Oplosmiddeleninstallaties, is van toepassing op 

vergunningplichtige (type C, inclusief IPPC) 

inrichtingen waar een of meer activiteiten met 

oplosmiddelen uit bijlage VI van de Richtlijn 

industriële emissies plaatsvinden, met een VOS-

verbruik gelijk aan of hoger dan de drempel uit 

deze bijlage. Afdeling 2.11 kan ook voor type B 

inrichtingen rechtstreeks gelden, indien dit voor 

een activiteit als zodanig in hoofdstuk 4 van het 

Activiteitenbesluit is aangegeven. 

heatsetroptatie, (15 ton), Illustratiediepdruk (25 ton), 

rotatiezeefdruk op textiel of karton (30 ton), rotatiediepdruk 

en/of flexografie, rotatiezeefdruk en lamineer- of lakeenheden 

(15 ton), oppervlaktereiniging met R-stoffen (1 ton), overige 

oppervlaktereiniging (2 ton), coating voertuigen (< 15 ton 

verbruik,0,5 ton), bandlakken (25 ton), overige coating: 

metaal, kunststof, textiel, stoffen, film en papier (5 ton), 

coating van wikkeldraad (5 ton), coating van hout (15 ton), 

chemische reiniging (x), impregneren van hout (25 ton), 

coating van leer (10 ton), fabricage van schoeisel (5 ton), 

lamineren van hout en kunststof (5 ton), aanbrengen van een 

lijmlaag (5 ton), vervaardigen van lak, inkt en lijm (100 ton), 

bewerking van rubber (15 ton), extractie van plantaardige 

oliën (10 ton), vervaardiging van geneesmiddelen (50 ton) en 

coating voertuigen (> 15 ton verbruik,15 ton).

- EU IenM 1

Veiligheidsafstanden1 a. 

Afstanden tot externe 

objecten 

Milieu Sectorspecifiek Industrie, 

Bouw, Transport

Extra verplichting De afstanden van een opslagtank met 

propaan,het vulpunt van een opslagtank met 

propaan en de opstelplaats van de tankwagen

Bevoorrading tot en met 5 keer per jaar, Opslagtank met 

propaan tot en met 5 kubieke meter: 10 meter;Bevoorrading 

tot en met 5 keer per jaar, Opslagtank met propaan groter dan 

5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter: 15 

meter;Bevoorrading meer dan 5 keer per jaar, Opslagtank met 

propaan tot en met 5 kubieke meter: 20 meter;Bevoorrading 

meer dan 5 keer per jaar, Opslagtank met propaan groter dan 

5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter: 25 meter 

Besluit omgevingsrecht EU IenM De afstanden van een 

opslagtank met 

propaan,het vulpunt van 

een opslagtank met 

propaan en de 

opstelplaats van de 

tankwagen: 

bevoorrading tot en met 

5 keer per jaar, 

Opslagtank met propaan 

tot en met 5 kubieke 

meter: 10 meter.

De afstanden van 

een opslagtank 

met propaan,het 

vulpunt van een 

opslagtank met 

propaan en de 

opstelplaats van 

de tankwagen:; 

bevoorrading 

meer dan 5 keer 

per jaar, 

Opslagtank met 

propaan tot en 

met 5 kubieke 

meter: 20 meter.

De afstanden van 

een opslagtank 

met propaan,het 

vulpunt van een 

opslagtank met 

propaan en de 

opstelplaats van 

de tankwagen: 

Opslagtank met 

propaan groter 

dan 5 kubieke 

meter tot en met 

13 kubieke meter: 

25 meter 

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Veiligheidsvoorschriften 

voor het opslaan van 

propaan

Milieu Sectorspecifiek Industrie, 

Bouw, Transport

Extra verplichting werkingssfeer voor het opslaan van propaan in 

opslagtanks

Bor bijlage 1 ;Type C /vergunningplicht

C Categorie 2.7 - d;> 2 opslagtanks

C Categorie 2.7 - e;> 13.000 liter

C Categorie 2.7 - f;onttrekken in vloeistoffase

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1

Veiligheidsvoorschriften 

voor het vullen van 

gasflessen met propaan of 

butaan

Milieu Sectorspecifiek Industrie, 

Bouw, Transport

Extra verplichting Het Activiteitenbesluit is van toepassing op het 

vullen van gasflessen met propaan of butaan 

een inhoud van maximaal 12 liter en vanuit een gasfles van 

maximaal 150 liter. 

Activiteitenbesluit EU IenM 1

Composteren van 

groenafval

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting De voorschriften voor het composteren van 

groenafval staan in paragraaf 3.5.7 van het 

Activiteitenbesluit en in paragraaf 3.5.5 van de 

Activiteitenregeling. Milieuthema's hierbij zijn: 

Geur

Bodem 

Afvalwater

De voorschriften van paragraaf 3.5.7 gelden niet als de 

agrariër meer dan 600 m3 groenafval composteert. Dan 

moeten de voorschriften in de omgevingsvergunning milieu 

staan. Het moet verder om het composteren van het eigen 

groenafval gaan - anders is een omgevingsvergunning milieu 

nodig. 

Activiteitenbesluit;Activiteitenr

egeling

EU IenM De voorschriften voor 

het composteren van 

groenafval  gelden niet 

als de agrariër meer dan 

600 m3 groenafval 

composteert. Dan 

moeten de voorschriften 

in de 

omgevingsvergunning 

milieu staan. Het moet 

verder om het 

composteren van het 

eigen groenafval gaan - 

anders is een 

omgevingsvergunning 

milieu nodig. 

De voorschriften 

voor het 

composteren van 

groenafval  gelden 

als de agrariër 

minder dan 600 

m3 groenafval 

composteert. Dan 

is een 

omgevingsvergun

ning milieu nodig. 

1

Gebruik 

lichtscherminstallatie 

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Verlichtingssterkte van 15.000 lux of meer: de 

lichtscherminstallatie moet van zonsondergang 

tot zonsopgang de lichtuitstraling met 98% 

reduceren. 

Verlichtingssterkte minder dan 15.000 lux: de 

lichtscherminstallatie moet in de donkerteperiode 

de lichtuitstraling met 98% reduceren (vóór 1 

januari 2014 aangebrachte 

lichtscherminstallaties: 95%); en in de nanacht 

met 74% reduceren. De afscherming van 74% 

komt overeen met een kierbreedte van 25% zoals 

in oude regelgeving was opgenomen. 

Het bevoegd gezag kan op verzoek in de nanacht 

een lager percentage vaststellen. Sommige 

gewassen kunnen anders namelijk niet worden 

geteeld. Een hoger percentage mag ook, als dat 

nodig is voor het voorkomen van lichthinder of 

voor het beschermen van de duisternis en het 

donkere landschap. 

Voor een kas met een oppervlak kleiner dan 2.500 m2 gelden 

de eisen pas vanaf 1 januari 2021. Tot die datum gelden de 

eisen van paragraaf 1.5 van de bijlage bij het Besluit 

landbouw. 

Het Activiteitenbesluit EU IenM Verlichtingssterkte 

minder dan 15.000 lux: 

de lichtscherminstallatie 

moet in de 

donkerteperiode de 

lichtuitstraling met 98% 

reduceren (vóór 1 

januari 2014 

aangebrachte 

lichtscherminstallaties: 

95%); en in de nanacht 

met 74% reduceren. De 

afscherming van 74% 

komt overeen met een 

kierbreedte van 25% 

zoals in oude 

regelgeving was 

opgenomen. 

Verlichtingssterkte 

van 15.000 lux of 

meer: de 

lichtscherminstalla

tie moet van 

zonsondergang tot 

zonsopgang de 

lichtuitstraling 

met 98% 

reduceren. 

1

Geurvoorschriften voor de 

opslag van agrarische 

bedrijfsstoffen

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Het voorkomen en beperken van geurhinder door 

de opslag van agrarische bedrijfsstoffen is 

geregeld door het stellen van minimumafstanden 

tussen een opslag en een geurgevoelig object. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor 

maatwerkvoorschriften bij onaanvaardbare 

geurhinder

De eisen gelden niet als de opslag minder is dan 3 m3 . En ze 

gelden ook niet voor vaste mest als dit gaat om 600 m3 of 

meer. 

het Activiteitenbesluit EU IenM Voorkomen en beperken 

van geurhinder bij de 

opslag  van agrarische 

bedrijfsstoffen van 

minder is dan 3 m3. Bij 

opslag vaste mest geldt 

600 m3 of meer. 

Voorkomen en 

beperken van 

geurhinder bij de 

opslag  van 

agrarische 

bedrijfsstoffen van 

meer dan 3 m3 . 

Bij opslag vaste 

mest geldt minder 

dan 600 m3. 

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Geurvoorschriften voor de 

opslag van vloeibare 

bijvoedermiddelen

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Bijvoedermiddelen (bijproducten) worden 

gebruikt voor het maken van brijvoer. Er zijn 

vloeibare (verpompbare) en vaste 

bijvoedermiddelen (droog en nat).Voor vloeibare 

bijvoedermiddelen gelden de eisen van paragraaf 

3.4.7 van het Activiteitenbesluit. 

Voor de opslag van niet vloeibare 

bijvoedermiddelen gelden de eisen van paragraaf 

3.4.5 van het Activiteitenbesluit (opslaan 

agrarische bedrijfsstoffen). 

Voor het bereiden van bijvoer gelden de eisen 

van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit 

(artikel 3.128). 

Voor het opslaan van bodembedreigende 

vloeibare bijvoedermiddelen gelden de eisen voor 

de voor de opslag van bodembedreigende stoffen 

in bovengrondse opslagtanks. In de definitie van 

vloeibaar bijvoedermiddel is "inert" opgenomen. 

In principe zijn de bijvoedermiddelen geen 

bodembedreigende stoffen. Mocht hier bij 

uitzondering toch sprake van zijn, dan gelden de 

eisen uit paragraaf 4.1.3 van het 

Activiteitenbesluit. 

Het opslaan van meer dan 1.000 kubieke meter plantaardige 

bijvoedermiddelen is vergunningplichtig op grond van bijlage 

1, onderdeel C, onderdeel 28.10, onder 30, van het Besluit 

omgevingsrecht. In dergelijke gevallen is paragraaf 3.4.7 niet 

van toepassing.

het Activiteitenbesluit EU IenM Het opslaan van minder 

dan 1.000 kubieke meter 

vloeibare plantaardige 

bijvoedermiddelen is 

vergunningplichtig 

Het opslaan van 

meer dan 1.000 

kubieke meter 

vloeibare 

plantaardige 

bijvoedermiddele

n is 

vergunningplichtig 

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Vrouwelijk jongvee (A3)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM), fijn 

stof,  alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. 

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 

340 vrouwelijk jongvee (A3) of meer dan 340 melkrundvee en 

vrouwelijk jongvee in totaal (A1  tot en met A3)

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM), fijn 

stof: als er ook dieren 

van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren 500 of 

meer is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen.

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 340 

vrouwelijk 

jongvee (A3) of 

meer dan 340 

melkrundvee en 

vrouwelijk 

jongvee in totaal 

(A1  tot en met 

A3)

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Vleesrundvee (A4 t/m A7)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij tussen de 500 en 1.200 stuks vleesrundvee of bij 

minder dan 500 stuks vleesrundvee: alléén als er ook dieren 

van een andere hoofdcategorie worden gehouden én het 

totaal aantal dieren 500 of meer is, waarbij gespeende biggen 

en pluimvee niet meetellen. Milieu-effectenrapportage OBM 

bij tussen de 51 en 1.200 vleesrundvee. Omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 1.200 vleesrundvee

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij tussen de 500 en 

1.200 stuks 

vleesrundvee of bij 

minder dan 500 stuks 

vleesrundvee: alléén als 

er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie 

worden gehouden én 

het totaal aantal dieren 

500 of meer is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen.

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 51 en 1.200 

vleesrundvee. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 1.200 

vleesrundvee

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Schapen (B1) .

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bij tussen de 51 en 2.000 schapen en 

geiten samen. Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie 

bij meer dan 2.000 geiten en schapen samen.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook 

dieren van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren 500 of 

meer is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 51 en 2.000 

schapen en geiten 

samen. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 2.000 geiten 

en schapen 

samen.

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Geiten (C1 t/m C3)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bij tussen de 51 en 2.000 schapen en 

geiten samen. Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie 

bij meer dan 2.000 geiten en schapen samen.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook 

dieren van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren 500 of 

meer is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 51 en 2.000 

schapen en geiten 

samen. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 2.000 geiten 

en schapen 

samen.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Biggenopfok (gespeende biggen) 

(D1.1)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of meer (inclusief gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er meer dan 750 zeugen zijn of meer dan 

2.000 mestvarkens. Opmerking: De bovengrens van 750/2.000 

volgt uit de aanhef van artikel 2.2a Bor: bij type C-inrichtingen 

is nooit een OBM fijn stof nodig of 500 gespeende biggen of 

meer: alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden, waarbij pluimvee niet meeteelt of bij 

minder dan 900 varkens: alléén als er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie worden gehouden, waarbij pluimvee 

niet meetelt, én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bij tussen de 500 en 3.750 varkens. 

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 

3.750 varkens.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of 

meer (inclusief 

gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er 

meer dan 750 zeugen 

zijn of meer dan 2.000 

mestvarkens. 

 Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 500 en 3.750 

varkens. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 3.750 varkens.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Kraamzeugen (incl. biggen tot 

spenen) (D1.2) 

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of meer (inclusief gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er meer dan 750 zeugen zijn of meer dan 

2.000 mestvarkens. Opmerking: De bovengrens van 750/2.000 

volgt uit de aanhef van artikel 2.2a Bor: bij type C-inrichtingen 

is nooit een OBM fijn stof nodig of 500 gespeende biggen of 

meer: alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden, waarbij pluimvee niet meeteelt of bij 

minder dan 900 varkens: alléén als er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie worden gehouden, waarbij pluimvee 

niet meetelt, én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bijtussen de 51 en 750 zeugen (dat 

wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D 3 wel om 

opfokzeugen moet gaan). Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-

installatie bij meer dan meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 

1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan). 

Opmerking: Dit is een IPPC-installatie.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of 

meer (inclusief 

gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er 

meer dan 750 zeugen 

zijn of meer dan 2.000 

mestvarkens. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bijtussen 

de 51 en 750 

zeugen (dat wil 

zeggen D 1.2, D 

1.3 en D3 waarbij 

het bij D 3 wel om 

opfokzeugen moet 

gaan). 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 750 

(dat wil zeggen D 

1.2, D 1.3 en D3 

waarbij het bij D3 

wel om 

opfokzeugen moet 

gaan). Opmerking: 

Dit is een IPPC-

installatie.

1

Pagina 18 van 26



Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Guste en dragende zeugen (D1.3)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of meer (inclusief gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er meer dan 750 zeugen zijn of meer dan 

2.000 mestvarkens. Opmerking: De bovengrens van 750/2.000 

volgt uit de aanhef van artikel 2.2a Bor: bij type C-inrichtingen 

is nooit een OBM fijn stof nodig of 500 gespeende biggen of 

meer: alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden, waarbij pluimvee niet meeteelt of bij 

minder dan 900 varkens: alléén als er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie worden gehouden, waarbij pluimvee 

niet meetelt, én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bijtussen de 51 en 750 zeugen (dat 

wil zeggen D 1.2, D 1.3 en D3 waarbij het bij D 3 wel om 

opfokzeugen moet gaan). Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-

installatie bij meer dan meer dan 750 (dat wil zeggen D 1.2, D 

1.3 en D3 waarbij het bij D3 wel om opfokzeugen moet gaan). 

Opmerking: Dit is een IPPC-installatie.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of 

meer (inclusief 

gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er 

meer dan 750 zeugen 

zijn of meer dan 2.000 

mestvarkens. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bijtussen 

de 51 en 750 

zeugen (dat wil 

zeggen D 1.2, D 

1.3 en D3 waarbij 

het bij D 3 wel om 

opfokzeugen moet 

gaan). 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 750 

(dat wil zeggen D 

1.2, D 1.3 en D3 

waarbij het bij D3 

wel om 

opfokzeugen moet 

gaan). Opmerking: 

Dit is een IPPC-

installatie.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Dekberen, 7 maanden en ouder (D2)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of meer (inclusief gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er meer dan 750 zeugen zijn of meer dan 

2.000 mestvarkens. Opmerking: De bovengrens van 750/2.000 

volgt uit de aanhef van artikel 2.2a Bor: bij type C-inrichtingen 

is nooit een OBM fijn stof nodig of 500 gespeende biggen of 

meer: alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden, waarbij pluimvee niet meeteelt of bij 

minder dan 900 varkens: alléén als er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie worden gehouden, waarbij pluimvee 

niet meetelt, én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. 

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 3.000 tot 40.000 

stuks pluimvee. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 2.500 en 

40.000 pluimvee. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 

40.000 pluimvee. 

Opmerking: Dit is 

een IPPC-

installatie

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Vleesvarkens, opfokberen van circa 

25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg 

tot eerste dekking (D3)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of meer (inclusief gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er meer dan 750 zeugen zijn of meer dan 

2.000 mestvarkens. Opmerking: De bovengrens van 750/2.000 

volgt uit de aanhef van artikel 2.2a Bor: bij type C-inrichtingen 

is nooit een OBM fijn stof nodig of 500 gespeende biggen of 

meer: alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden, waarbij pluimvee niet meeteelt of bij 

minder dan 900 varkens: alléén als er ook dieren van een 

andere hoofdcategorie worden gehouden, waarbij pluimvee 

niet meetelt, én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bijtussen de 51 en 2.000 zeugen. 

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 

meer dan 2.000 zeugen. Opmerking: Dit is een IPPC-installatie.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 900 varkens of 

meer (inclusief 

gespeende biggen en 

dekberen), tenzij er 

meer dan 750 zeugen 

zijn of meer dan 2.000 

mestvarkens. .

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bijtussen 

de 51 en 2.000 

zeugen. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 

2.000 zeugen. 

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Kippen, kalkoenen, eenden en 

parelhoenders (E, F, G en J) (= pluimvee)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 3.000 tot 40.000 stuks pluimvee. Opmerking:De 

bovengrens van 40.000 volgt uit de aanhef van artikel 2.2a 

Bor: bij type C-inrichtingen is nooit een OBM fijn stof nodig of 

tussen de 1.500 en 3.000 stuks pluimvee: alléén als er ook 

dieren van een andere hoofdcategorie worden gehouden, 

waarbij gespeende biggen niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bij tussen de 2.500 en 40.000 

pluimvee. Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij 

meer dan meer dan 40.000 pluimvee. Opmerking: Dit is een 

IPPC-installatie

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, bij 3.000 tot 40.000 

stuks pluimvee. 

Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 2.500 en 

40.000 pluimvee. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 

40.000 pluimvee. 

Opmerking: Dit is 

een IPPC-

installatie

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Pelsdieren (H)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. Ook 

een Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie is vereist.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Geen 

omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof vereist, als er geen 

dieren van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren 500 of 

minder is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Dan is ook geen 

Omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie is 

vereist.

Omgevingsvergun

ning met beperkte 

Milieutoets (OBM) 

fijn stof, alléén als 

er ook dieren van 

een andere 

hoofdcategorie 

worden gehouden 

én het totaal 

aantal dieren 500 

of meer is, waarbij 

gespeende biggen 

en pluimvee niet 

meetellen. Ook 

een 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie is 

vereist.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Konijnen (I)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. 

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 

meer dan 50 konijnen.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Geen 

omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, als er geen dieren 

van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren minder 

dan 500 is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie 

bij meer dan meer dan 

50 konijnen.

Omgevingsvergun

ning met beperkte 

Milieutoets (OBM) 

fijn stof, alléén als 

er ook dieren van 

een andere 

hoofdcategorie 

worden gehouden 

én het totaal 

aantal dieren 500 

of meer is, waarbij 

gespeende biggen 

en pluimvee niet 

meetellen. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 50 

konijnen.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Paarden en pony's (K)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. Milieu-

effectenrapportage OBM bij tussen de 51 en 100, waarbij de 

bijbehorende dieren in opfok (K2 en K4) niet meetellen. 

40.000 pluimvee. Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-

installatie bij meer dan meer dan 100 waarbij de bijbehorende 

dieren in opfok (K2 en K4) niet meetellen,

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Geen 

omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, als er geendieren 

van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren minder 

dan 500 is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Milieu-

effectenrapportage OBM 

bij tussen de 51 en 100, 

waarbij de bijbehorende 

dieren in opfok (K2 en 

K4) niet meetellen. 

40.000 pluimvee. 

Omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie 

bij meer dan meer dan 

100 waarbij de 

bijbehorende dieren in 

opfok (K2 en K4) niet 

meetellen,

Omgevingsvergun

ning met beperkte 

Milieutoets (OBM) 

fijn stof, alléén als 

er ook dieren van 

een andere 

hoofdcategorie 

worden gehouden 

én het totaal 

aantal dieren 500 

of meer is, waarbij 

gespeende biggen 

en pluimvee niet 

meetellen. Milieu-

effectenrapportag

e OBM bij tussen 

de 51 en 100, 

waarbij de 

bijbehorende 

dieren in opfok 

(K2 en K4) niet 

meetellen. 40.000 

pluimvee. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 100 

waarbij de 

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Struisvogels (L)

Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) fijn 

stof, alléén als er ook dieren van een andere hoofdcategorie 

worden gehouden én het totaal aantal dieren 500 of meer is, 

waarbij gespeende biggen en pluimvee niet meetellen. 

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 

meer dan 50 struisvogels.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Geen 

omgevingsvergunning 

met beperkte 

Milieutoets (OBM) fijn 

stof, als er geen dieren 

van een andere 

hoofdcategorie worden 

gehouden én het totaal 

aantal dieren minder 

dan 500 is, waarbij 

gespeende biggen en 

pluimvee niet meetellen. 

Omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie 

bij meer dan meer dan 

50 struisvogels.

Omgevingsvergun

ning met beperkte 

Milieutoets (OBM) 

fijn stof, alléén als 

er ook dieren van 

een andere 

hoofdcategorie 

worden gehouden 

én het totaal 

aantal dieren 500 

of meer is, waarbij 

gespeende biggen 

en pluimvee niet 

meetellen. 

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan meer dan 50 

struisvogels.

1

Identificatie en Registratie 

Dieren

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Vereisten diercategorieën Regeling Ammoniak en 

Veehouderij Overige landbouwhuisdieren

Omgevingsvergunning Milieu - IPPC-installatie bij meer dan 50 

dieren die in de regel op vergelijkbare wijze als 

landbouwhuisdieren worden gehouden. Het betreft niet 

specifiek in de Regeling genoemde dieren, zoals lama's en 

waterbuffels.

Regeling Ammoniak en 

Veehouderij 

EU EZ Geen 

omgevingsvergunning 

Milieu - IPPC-installatie 

bij minder dan 50 dieren 

die in de regel op 

vergelijkbare wijze als 

landbouwhuisdieren 

worden gehouden. Het 

betreft niet specifiek in 

de Regeling genoemde 

dieren, zoals lama's en 

waterbuffels.

Omgevingsvergun

ning Milieu - IPPC-

installatie bij meer 

dan 50 dieren die 

in de regel op 

vergelijkbare wijze 

als 

landbouwhuisdier

en worden 

gehouden. Het 

betreft niet 

specifiek in de 

Regeling 

genoemde dieren, 

zoals lama's en 

waterbuffels.

1

Lozen drainwater 

substraatteelt

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Gietwatervoorziening.                                                                                                                                                                                                                               

Voor goed gietwater moet een 

hemelwateropvang ten minste 500 m3 per ha 

teeltoppervlak aanwezig zijn of moet gebruik 

worden gemaakt van water met een 

natriumgehalte gelijkwaardig aan hemelwater

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen voor deze eis als 

deze maatregel niet doelmatig is. Deze eis geldt niet als bij het 

lozen de hoeveelheid totaal stikstof niet meer bedraagt dan 25 

kilogram. Deze eis geldt ook niet als het totale teeltoppervlak 

in kassen kleiner is dan 2.500 m2. 

artikel 3.66 tot en met 3.69 

van § 3.5.1 van het 

Activiteitenbesluit en artikel 

3.72 tot en met 3.76 van § 

3.5.1 van de 

Activiteitenregeling.

EU IenM Het bevoegd gezag kan 

ontheffing verlenen voor 

de gietwatervoorziening 

als bij het lozen de 

hoeveelheid totaal 

stikstof niet meer 

bedraagt dan 25 

kilogram. Ook als het 

totale teeltoppervlak in 

kassen kleiner is dan 

2.500 m2. 

Aanleggen  

gietwatervoorzieni

ng

1

Lozen drainwater 

substraatteelt

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Recirculatiesysteem.                                                                                                                                                                                                                                 

Een recirculatiesysteem voor drainwater moet 

aanwezig zijn en in gebruik. Dit is een voorziening 

voor het opvangen en transporteren van 

drainwater voor hergebruik

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen voor deze eis als 

deze maatregel niet doelmatig is. Deze eis geldt niet als bij het 

lozen de hoeveelheid totaal stikstof niet meer bedraagt dan 25 

kilogram. Deze eis geldt ook niet als het totale teeltoppervlak 

in kassen kleiner is dan 2.500 m2. 

artikel 3.66 tot en met 3.69 

van § 3.5.1 van het 

Activiteitenbesluit en artikel 

3.72 tot en met 3.76 van § 

3.5.1 van de 

Activiteitenregeling.

EU IenM Het bevoegd gezag kan 

ontheffing verlenen voor 

de gietwatervoorziening 

als bij het lozen de 

hoeveelheid totaal 

stikstof niet meer 

bedraagt dan 25 

kilogram. Ook als het 

totale teeltoppervlak in 

kassen kleiner is dan 

2.500 m2. 

Aanleggen 

Recirculatiesystee

m.    

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Lozen drainwater 

substraatteelt

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Emissienorm stikstof

Voor het lozen van drainwater geldt een 

emissienorm voor stikstof die is uitgedrukt in 

kilogram per hectare teeltoppervlak per jaar. De 

per jaar geloosde hoeveelheid stikstof wordt 

berekend aan de hand van de jaarlijks geloosde 

hoeveelheid drainwater te vermenigvuldigen met 

het stikstofgehalte (nitraatstikstof en 

ammoniumstikstof) in het drainwater. Deze 

berekende hoeveelheid moet aan de emissienorm 

voldoen

emissienorm voor stikstof geldt niet als het totale 

teeltoppervlak kleiner is dan 2.500 m2.

artikel 3.66 tot en met 3.69 

van § 3.5.1 van het 

Activiteitenbesluit en artikel 

3.72 tot en met 3.76 van § 

3.5.1 van de 

Activiteitenregeling.

EU IenM Emissienorm voor 

stikstof geldt niet als het 

totale teeltoppervlak 

kleiner is dan 2.500 m2.

Emissienorm geldt 1

Lozen uitwendig reinigen 

voertuigen agrarisch

Milieu Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting Lozen in of op de bodem is toegestaan op het perceel waar de gewasbeschermingsmiddelen zijn 

toegepast; 

als maximaal twee motorvoertuigen of werktuigen per jaar 

worden gewassen; 

via een zuiveringsvoorziening

Het Activiteitenbesluit. EU IenM 1

Eisen aan terminals Milieu Sectorspecifiek 

Nijverheid

Extra verplichting in Bijlage II van de regeling technische eisen 

opgenomen ten aanzien van overslaginstallaties. 

De voorgeschreven maximale gemiddelde 

concentraties van vluchtige organische stoffen in 

de afvoer van een dampterugwinningseenheid 

zijn:10 g/Nm3 gedurende één uur in het geval van 

belading van tankwagens of mobiele tanks die per 

spoor worden vervoerd;20 g/Nm3 gedurende één 

uur in het geval van belading van schepen;De 

emissie van een dampterugwinnings- of 

dampverbrandingsinstallatie moet tenminste 

eenmaal per drie jaar worden gemeten. De eisen 

aan deze metingen staan ook in Bijlage II van de 

regeling;eisen gesteld aan laadportalen.

Voor terminals met een doorzet van meer dan 10.000 ton/jaar in Bijlage II van de regeling 

technische eisen opgenomen 

ten aanzien van 

overslaginstallatie

EU IenM Geen technische eisen 

ten aanzien van 

overslaginstallatiesVoor 

terminals met een 

doorzet van minder dan 

10.000 ton/jaar

Technische eisen 

ten aanzien van 

terminals met een 

doorzet van meer 

dan 10.000 

ton/jaar

1

Luchtvoorschriften voor 

het demonteren van 

autowrakken

Milieu Sectorspecifiek 

Nijverheid

Extra verplichting Maatregelen treffen om diffuse emissies te 

beperken en om te voldoen aan de emissie-eisen 

voor stof die vrijkomen bij het ontsteken van 

airbags en gordelspanners. Het bedrijf moet stof 

en gassen, die bij het ontsteken vrijkomen, 

doelmatig aan de bron afzuigen. Dit kan 

werkplekafzuiging zijn of afzuiging van een 

afgesloten ruimte waarin het ontsteken 

plaatsvindt. De afvoer van de afgezogen en 

gefilterde stof en gassen naar de buitenlucht 

moet bovendaks en omhooggericht plaatsvinden. 

Hiervan kan het bedrijf alleen afwijken als binnen 

50 meter geen gevoelige gebouwen zijn gelegen. 

Ook op een gezoneerd industrieterrein en een 

bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig 

gebouw per hectare is bovendakse afvoer niet 

verplicht

Bedrijven die 5000 autowrakken of meer per jaar demonteren Activiteitenbesluit EU IenM Luchtvoorschriften voor 

het demonteren van 

autowrakken gelden niet 

bij minder dan 5000 

autowrakken per jaar

Luchtvoorschriften 

voor het 

demonteren van 

autowrakken 

gelden niet bij 

meer dan 5000 

autowrakken per 

jaar

1

Milieujaarrapportage 

(PRTR-verslag)

Milieu Sectorspecifiek 

Nijverheid

Extra verplichting rapporteren over uw afval, energie- en 

watergebruik en emissies naar lucht, water en 

bodem

Als groot industriëel bedrijf dat ernstige gevolgen voor het 

milieu kan veroorzaken

Wet milieubeheer EU IenM 1

Stookinstallaties Milieu Sectorspecifiek 

Nijverheid

Zwaardere verplichting Het Activiteitenbesluit geeft de emissie eisen voor 

kleine, middelgrote en grote stookinstallaties in 

paragraaf 3.2.1:

ketelinstallatie, nominaal vermogen 1 MWn of meer: artikel 

3.10

ketelinstallatie, nominaal vermogen 400-1000 kWn: artikel 

3.10a

ketelinstallatie, nominaal vermogen 400 kWn of minder: 

artikel 3.10b

gasturbine: artikel 3.10d

dieselmotor: artikel 3.10e

gasmotor: artikel 3.10f

Activiteitenbesluit EU IenM Het Activiteitenbesluit 

geeft de emissie eisen 

voor kleine 

stookinstallaties

Het 

Activiteitenbesluit 

geeft de emissie 

eisen voor 

middelgrote 

stookinstallaties

Het 

Activiteitenbesluit 

geeft de emissie 

eisen voor grote 

stookinstallaties

1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Bodem- en 

veiligheidsvoorschriften 

voor de opslag van 

kunstmeststoffen

Milieu Sectorspecifiek o.a. 

Industrie, Landbouw, 

Opslag

Extra verplichting Werkingssfeer. Opslagtank: een 

opslagvoorziening voor gas met een inhoud van 

ten minste 150 liter of een opslagvoorziening 

voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 

liter, uitgezonderd een intermediate bulk 

container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het 

ADR. Verpakking wordt niet gedefinieerd in het 

Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling. In de 

PGS 15 is wel een definitie opgenomen (van 

toepassing op vloeibare kunstmeststoffen in 

verpakking) die gaat over de opslag van verpakte 

gevaarlijke stoffen. Onder verpakkingen wordt 

verstaan: Een verpakking die is toegelaten voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote 

verpakkingen en IBC. 

Het begrip "grote verpakking" is in het ADR 

gedefinieerd als een verpakking die bestaat uit 

een buitenverpakking die voorwerpen of 

binnenverpakkingen bevat die:

a) ontworpen is voor de behandeling met 

mechanische hulpmiddelen en 

b)een netto massa van meer dan 400 kg of een 

inhoud van meer dan 450 liter, maar een inhoud 

van ten hoogste 3 m3 heeft. 

Activiteit; Bor bijlage 1; Type C/vergunningsplicht

Opslaan van kunstmest; C Categorie 7.5 – c; >50.000 kg groep 

2

Activiteit; activiteitenbesluit; Activiteitenregeling

Opslaan vloeibare kunstmest in verpakking ; § 4.1.1; § 4.1.1

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1

Bodem- en 

veiligheidsvoorschriften 

voor opslag van organische 

peroxiden

Milieu Sectorspecifiek o.a. 

Industrie, Opslag

Extra verplichting Het opslaan van organische peroxiden is, volgens 

het Besluit omgevingsrecht, Bijlage I, onderdeel C, 

categorie 4.4 (g), vergunningplichtig. Met 

uitzondering van: De opslag en het gebruik van 

organische peroxiden type D tot en met F in 

verpakking moet voldoen aan een aantal eisen uit 

PGS 8: "Organische peroxiden: opslag". 

Afwijkende eisen opslag in werkruimte of 

aftapruimte 

stoffen behorende tot type C, D, E of F van ADR klasse 5.2, 

waarvoor volgens het ADR temperatuurbeheersing niet vereist 

is, in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram per 

opslagvoorziening en in LQ-verpakking

stoffen behorende tot type D, E of F van ADR klasse 5.2, 

waarvoor volgens het ADR temperatuurbeheersing niet vereist 

is, in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram per 

opslagvoorziening, in andere verpakking dan LQ en voor zover 

de opslag plaatsvindt bij een inrichting waar rubber of 

kunststof wordt verwerkt

stoffen behorende tot type G hoeveelheid in verpakking 

;voorschriften PGS 8 

tot 30 kilogram ;5.4.1 en 5.4.3 t/m 5.4.6 en 5.4.8 t/m 5.4.10 en 

5.4.12 

van 30 tot 150 kilogram 5.5.1 t/m 5.5.8 en 5.5.11 t/m 5.5.13 

vanaf 150 tot 1.000 kilogram 5.6.1 t/m 5.6.11 en 5.6.15 t/m 

5.6.19 Voor een dagvoorraad- of aftapruimte, waar gedurende 

maximaal 72 uur organische peroxiden aanwezig zijn, gelden 

minder strenge eisen. De opslag in deze ruimten moet 

voldoen aan de voorschriften 5.8.2 tot en met 5.8.11 en 5.8.14 

tot en met 5.8.16 van PGS 8. De ruimte moet zo zijn 

uitgevoerd dat de kans op brandoverslag zo klein mogelijk is. 

Dit is in ieder geval het geval als de afstand tussen 

opslagvoorziening en interne objecten 5 meter is. Als er 

mensen aanwezig kunnen zijn bij deze objecten moet de 

afstand 10 meter zijn. 

Besluit omgevingsrecht EU IenM Het opslaan van 

organische peroxiden is, 

volgens het Besluit 

omgevingsrecht, Bijlage 

I, onderdeel C, categorie 

4.4 (g), 

vergunningplichtig (de 

genoemde 

uitzonderingen 

daargelaten). De opslag 

en het gebruik van 

organische peroxiden 

type D tot en met F in 

verpakking moet 

voldoen aan een aantal 

eisen uit PGS 8: 

"Organische peroxiden: 

opslag". Afwijkende 

eisen opslag in 

werkruimte of 

aftapruimte 

1

Lucht- en 

veiligheidsvoorschriften 

koelinstallaties

Milieu Sectorspecifiek o.a. 

Industrie, Opslag

Extra verplichting In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen 

voor koelinstallaties met natuurlijke 

koudemiddelen (ammoniak, CO2 en 

koolwaterstoffen zoals propaan). Boven een 

bepaalde omvang is een Omgevingsvergunning 

milieu nodig. 

Voor koelinstallaties met meer dan 100 kilogram propaan of 

butaan geldt vergunningplicht. Voor een koelinstallatie met 

meer dan 1.500 kilogram ammoniak gelden de eisen van het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)naast de 

vergunningplicht.

Activiteitenbesluit EU IenM Voor koelinstallaties met 

minder dan 100 

kilogram propaan of 

butaan geldt geen 

vergunningplicht. Voor 

een koelinstallatie met 

minder dan 1.500 

kilogram ammoniak 

gelden de eisen van het 

Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (niet

Voor 

koelinstallaties 

met meer dan 100 

kilogram propaan 

of butaan geldt 

vergunningplicht. 

Voor een 

koelinstallatie met 

meer dan 1.500 

kilogram 

ammoniak gelden 

de eisen van het 

Besluit externe 

veiligheid 

inrichtingen 

(Bevi)naast de 

vergunningplicht.

1

Grote vistuigen op 

binnenwateren

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Wanneer u als binnenvisser gebruik wilt maken 

van grote vistuigen op de binnenwateren moet u 

zich melden bij econmische zaken

 grote vistuigen Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Lozen van vuilnis en vaste 

bulkstoffen

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Het is verboden om vuilnis en vaste bulkstoffen te 

lozen vanaf zeeschepen. Onder voorwaarden zijn 

voedselrestanten en ladingrestanten 

uitgezonderd. 

Ieder schip vanaf 100 GT (Grosse Tonnes) moet een garbage 

management plan hebben.

International Convention for 

the Prevention of Pollution 

from Ships (MARPOL)

INT IenM 1

Lozingsvoorschriften 

jachthavens

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Lozen ingenomen bilgewater, Activiteitenbesluit 

(AB) artikel 3.26h AB

Voor jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen. Activiteitenbesluit EU IenM Lozingsvoorschriften 

gelden niet tot aan de 50 

ligplaatsen

Lozingsvoorschrift

en gelden boven 

de 50 ligplaatsen

1

Lozingsvoorschriften 

jachthavens

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Inname afvalstoffen waaronder huishoudelijk 

afvalwater en inhoud chemische toiletten

Voor jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen. Activiteitenbesluit EU IenM Verplichting tot inname 

afvalstoffen  gelden niet 

tot aan 50 ligplaatsen

Verplichting tot 

inname 

afvalstoffen  

gelden boven 50 

ligplaatsen

1

Verzekering schade door 

bunkerolie

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting verzekeren tegen schade door het lekken van 

bunkerolie (brandstof van zeeschepen)

eigenaar van een zeeschip groter dan 1.000 ton SOLAS Chapter VII - Carriage of 

dangerous goods and MARPOL 

Annex II - Regulations for the 

Control of Pollution by Noxious 

Liquid Substances in Bulk.

INT IenM 1

VisserijCertificaten 

vissersvaartuigen

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting International oil pollution prevention certificate 

(IOPP)

International air pollution prevention certificate 

(IAPP)

International sewage pollution prevention 

certificate (ISPP)

International anti-fouling system certificate (IAFS)

Verplichte certificaten voor vissersvaartuigen groter dan of 

gelijk aan 24 meter en > 400 GT

Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1

VisserijCertificaten 

vissersvaartuigen

Milieu Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Engine international air pollution prevention 

certificate (EIAPP)

Verplichte certificaten voor vissersvaartuigen groter dan of 

gelijk aan 24 meter en na 2000 met motoren vanaf 130 kW:

Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1

Veiliigheidsvoorschriften 

voor de opslag van 

ontplofbare stoffen

Milieu Sectorspecifiek 

Vuurwerkbranche

Extra verplichting Werkingssfeer Activiteit;Bor bijlage 1; Type C/omgevingsvergunning 

Opslag consumentenvuurwerk; Opslag 

consumentenvuurwerk; > 10.000 kg

Opslag consumentenvuurwerk; Opslag 

consumentenvuurwerk;> 25 kg theater of in beslag genomen

Kruit; C Categorie 3.6 - d en e; > 1 kg zwart of 50 kg rookzwak

Noodsignaal; C Categorie 3.6 - f; > 50 kg explosieven

Munitie, hagelpatronen of schiethamers; C Categorie 3.6 - g en 

h; > 250.000 stuks

Besluit omgevingsrecht EU IenM 1

BHV Veiligheid Generiek Zwaardere verplichting Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening (BHV). Een werkgever moet een 

calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies 

aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte 

ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan. 

Het aantal bedrijfshulpverleners wordt bepaald aan de hand 

van de gegevens in de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en 

het gemiddelde aantal bezoekers.

De Arbo-wet (1998/2007) 

vormt het algemeen wettelijk 

kader.

Voor de BHV meest relevante 

artikelen zijn artikel 3 ‘Arbo-

beleid’, artikel 5

‘Inventarisatie en evaluatie van 

risico’s’, artikel 8 ‘Voorlichting 

en onderricht’,

artikel 15 ‘Deskundige bijstand 

op het gebied van 

bedrijfshulpverlening’, artikel

15a ‘Informatierechten 

deskundige werknemers en 

personen,

bedrijfshulpverleners en Arbo-

diensten’. 

EU SZW Elke werkgever is 

verplicht 

bedrijfshulpverlening te 

hebben. In kleine 

bedrijven kan een 

werkgever zelf de 

BHV’er zijn. 

Elke werkgever is 

verplicht 

bedrijfshulpverleni

ng te hebben. In 

kleine bedrijven 

kan een 

werkgever zelf de 

BHV’er zijn. De 

Arbowet schrijft 

niet voor hoe de 

werkgever de 

bedrijfshulpverleni

ng moet regelen. 

Hij moet in ieder 

geval rekening 

houden met de 

grootte van het 

bedrijf en de 

risico’s die er zijn.

1

Beroepskracht-kindratio Veiligheid Sectorspecifiek 

Dienstverlening

Zelfde verplichting met 

andere impact

De beroepskracht-kindratio is de verhouding 

tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 

aanwezige kinderen in de 

kinderopvangorganisatie. 

De beroepskracht-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in 

de groep. Het verschilt ook per soort opvang: 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang

Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

NL SZW 1

Rookverbod Veiligheid Sectorspecifiek Horeca Extra verplichting roken in uw bedrijf misschien toch toegestaan bedrijf kleiner dan 70 m2 Besluit uitvoering rookvrije 

werkplek, horeca en andere 

ruimten, Artikel 3

NL VWS bedrijf kleiner dan 70 

m2

bedrijf groter dan 

70 m2

1

Bloedmonsters pluimvee 

en varkens

Veiligheid Sectorspecifiek 

Landbouw

Extra verplichting U moet bloedmonsters van uw dieren (laten) 

afnemen. Het onderzoek laat u doen door een 

laboratorium dat is erkend door de 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). 

 een pluimveebedrijf of  meer dan 30 varkens die meer wegen 

dan 25 kilo

EU IenM 1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

Onderhoudsbedrijven 

Luchtvaart

Veiligheid Sectorspecifiek 

Luchtvaart

Extra verplichting Bedrijven die vallen onder Part 145 vergunning 1.Bedrijven die onderhoud uitvoeren aan luchtvaartuigen die 

commercieel worden ingezet bij een bedrijf met een Aircraft 

Operator Certificate (AOC);

2.bedrijven die onderhoud uitvoeren aan vliegtuigen met een 

massa van meer dan 5.700 kg en helikopters met meer dan 

één motor;

3.bedrijven die onderhoud uitvoeren aan componenten van 

luchtvaartuigen genoemd onder 1 en 2.

EC 127/2010 EU IenM 1

Professioneel vuurwerk Veiligheid Sectorspecifiek 

Nijverheid

Extra verplichting professioneel vuurwerk afsteken Steekt u minder dan 20 kilo theatervuurwerk of minder dan 

200 kilo consumentenvuurwerk af? Dan is een 

ontbrandingsmelding bij de provincie voldoende. Daarboven 

moet toepassingsvergunning aangevraagd worden.

Vuurwerkbesluit EU IenM Afsteken van minder dan 

20 kilo theatervuurwerk 

of minder dan 200 kilo 

consumentenvuurwerk: 

ontbrandingsmelding bij 

de provincie 

Er moet een 

toestemmingsverg

unning bij de 

provincie worden 

aangevraagd

1

Vuurwerk Veiligheid Sectorspecifiek 

Nijverheid

Extra verplichting Er gelden regels voor het opslaan, het vervoeren, 

het verkopen en het afsteken van consumenten- 

en professioneel vuurwerk

Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk 

opslaan? Dan moet u een melding milieubeheer doen op 

grond van het Vuurwerkbesluit;Als u meer dan 10.000 kilo 

consumentenvuurwerk wilt opslaan, hebt u een 

omgevingsvergunning voor milieu nodig. U moet dan ook een 

actief veiligheidsbeleid voeren;Bij meer dan 200.000 kilo 

consumentenvuurwerk moet u een veiligheidsrapport 

opstellen

Vuurwerkbesluit EU IenM Opslag van minder dan 

10.000 kilo 

consumentenvuurwerk: 

melden

Opslag van meer 

dan 10.000 kilo 

consumentenvuur

werk: 

omgevingsvergun

ning voor milieu + 

actief 

veiligheidsbeleid

Bij opslag van 

meer dan 200.000 

kilo 

consumentenvuur

werk : 

veiligheidsrapport 

opstellen

1

Aanvragen certificaat Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Aanvragen voor een certificaat kunnen worden 

ingediend bij klassenbureaus en 

keuringsinstanties. De certificering is 

onderverdeeld in pakketten naar type schip

1a. tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met 

klasse   

1b. tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

zonder klasse 

2.   vervoer droge lading 

3.   passagiersschepen kleiner dan 45 meter en overige 

schepen 

4.   passagiersschepen van 45 meter of groter

Binnenvaartwet hoofdstuk 3 EU IenM 1

Automatic Identification 

System (AIS)

Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting U bent verplicht een Automatic Identification 

System (AIS) aan boord te hebben en 

operationeel te houden.

een vissersvaartuig tussen de 18 en 45 meter Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1

Certificaat van onderzoek Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting In de Binnenvaartwet is een certificaat van 

onderzoek verplicht gesteld voor binnenschepen 

en hecht aan elkaar verbonden schepen 

schepen die langer zijn dan 20 meter of waarvan het product 

van lengte, breedte en diepgang tenminste 100 m3 bedraagt 

en/of veerponten voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 

personen (exclusief bemanning)

Binnenvaartwet hoofdstuk 3, 

paragraaf 1.

EU IenM 1

Loods Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Ontheffing loodsplicht schepen t/m 95 meter Scheepvaartverkeerswet 

artikel 10.3 ; 

http://www.portofrotterdam.c

om/nl/Scheepvaart/contact/Pa

ges/nautische-

formulieren.aspx

EU IenM 1

Meldingsplicht vervoer 

gevaarlijke stoffen over 

Nederlandse 

binnenwateren 

Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting U bent wettelijk verplicht u aan te melden bij de 

eerste IVS-post op uw route 

U vaart op de Nederlandse (hoofd)vaarwegen zoals vermeld in 

de Regeling Communicatie Binnenwateren en:

 u gevaarlijke stoffen vervoert, die worden genoemd in de 

Regeling Vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen 

1997 VBG en/of

uw schip langer is dan 110 m.

het een samenstel is langer is dan 140 m. en is breder dan 15 

m. en/of

uw schip een zeevaartuig of passagiersschip is en/of

u een 'bijzonder transport' verricht.

(IVS90); Regeling vervoer over 

de binnenwateren van 

gevaarlijke stoffen

NL IenM 1

Radioinspecties Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Het gaat om radioinspecties van Global Maritime 

Distress and Safety System (GMDSS) 

radioapparatuur en hulpmiddelen bij de navigatie

non-conventie schepen tot 24 meter en een 

voortstuwingsvermogen tot 750 kW

EU Richtlijn 2009/45 EU IenM 1

VisserijCertificaten 

vissersvaartuigen

Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Certificaat van Deugdelijkheid

Veiligheidscertificaat

Bemanningscertificaat

(Bijzondere) meetbrief

Verplicht voor alle vissersvaartuigen < 24 m Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1

VisserijCertificaten 

vissersvaartuigen

Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Engine international air pollution prevention 

certificate (EIAPP)

Verplicht voor alle vissersvaartuigen < 24 m en gebouwd na 

2000 met motoren vanaf 130 kW

Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1
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Bijlage 1 Panteia onderzoeksrapport Drempels bij groei

Bijlage 1 Tabel B Regeldruk verplichtingen INDIRECT gekoppeld aan bedrijfsomvang

Algemeen Domein Generiek / 

sectorspecifiek

Typering bij groei Regeling Criteria Vastlegging NL/EU/INT Departement Transitiegrens 1 Transitiegrens 2 Transitiegrens 3 Indirect 

kwantificering tot 

€ 100.000

Indirect 

kwantificering € 

100.000 - € 1 mln

Indirect 

kwantificering € 1  

-  10 mln

Indirect 

kwantificering € 

10  -  100 mln

VisserijCertificaten 

vissersvaartuigen

Veiligheid Sectorspecifiek 

Scheepvaart

Extra verplichting Certificaat van Overeenstemming (Certificate of 

Compliance)

Bemanningscertificaat

Meetbrief volgens ITC Londen 1969

Verplichte certificaten voor vissersvaartuigen groter dan of 

gelijk aan 24 meter

Uitvoeringsregeling visserij EU IenM 1

Code 95 - nationaal Veiligheid Sectorspecifiek 

Wegvervoer

Extra verplichting Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in 

Nederland

Bestuurders die per week minder dan 12 uur vervoer 

verrichten; Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig 

besturen dat binnen een straal van 50 km van de 

standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:

 – het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de 

teeltplaats naar de veiling;

 – het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen 

van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar 

de boerderijen;

 – het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die 

kleinhandel; 

– als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende 

kantine, rijdende medische dienst, rijdende 

tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;

 – bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het 

vervoer van circus- of kermismateriaal.

Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door 

landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden 

gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de 

gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van 

het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze 

straal is gelegen;

Regeling vakbekwaamheid 

bestuurders 2012

EU IenM 1

Digitale tachograaf Veiligheid Sectorspecifiek 

Wegvervoer

Extra verplichting Internationale en nationale vrijstellingen voertuigen die gebruikt worden voor geregelde diensten van 

personenvervoer over een traject van niet meer dan 50 km;

voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet 

meer dan 40 km per uur bedraagt;voertuigen die speciaal zijn 

uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 

100 km rond hun standplaats;voertuigen of een combinatie 

van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel 

goederenvervoer en waarvan de toegestane maximummassa 

niet meer dan 7,5 ton bedraagt. Al het vervoer dat door een 

onderneming wordt verricht is commercieel 

vervoer;voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op wegen 

binnen hubfaciliteiten, zoals havens, intermodale 

overslagcentra en spoorwegterminals

— In Nederland is dit beperkt tot een straal van 5 km rondom 

de faciliteit;

voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de 

boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd of van 

de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden 

binnen een straal van ten hoogste 50 km. 

Regeling voertuigen; 

Hoofdstuk8 , paragraaf 4

EU IenM 1

Vergunning 

beroepsvervoer, voor 

ondernemers in het 

beroepsgoederenvervoer - 

eurovergunning

Veiligheid Sectorspecifiek 

Wegvervoer

Extra verplichting Vergunning voor vervoer binnen de EU Beroepsgoederenvervoer in Nederland met vrachtwagens met 

een laadvermogen van meer dan 500 kilo een Eurovergunning 

nodig, Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen 

de EU met vrachtwagens met een maximum toegestaan 

gewicht van meer dan 3500 kilo eveneens. Vrijgesteld indien 

laadvermmogen meer dan 500 kilo, maar betreft kranten, 

tijdschriften, reclamedrukwerken, in een distributie of 

verspreidbedrijf, mits dit bedrijf de beschikking heeft over niet 

meer dan één vrachtauto, of één vrachtauto plus 

aanhangwagen, en waarbij geldt dat de totale massa van de 

gebruikte voertuigen gezamenlijk niet meer mag bedragen 

dan 3.500 kg

Regeling vakbekwaamheid 

bestuurders 2012

EU IenM 1

18 63 5 8
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