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Wetgeving Activiteitenbesluit voor
verpleegzorg, ouderenzorg, of vergelijkbare
zorginstellingen
21 juni 2017
Instellingen die verpleeg- of ouderenzorg bieden, of vergelijkbaar vallen onder het
Activiteitenbesluit. Het zijn zogenaamde type B inrichtingen. Zij kunnen met een melding bij
de gemeente volstaan.
Van de instelling wordt wel verwacht dat zij weten wat in de wet staat en daaraan ook te
voldoen. Het argument dat een handhaver bij een inspectie geen overtredingen signaleerde
ontslaat de instelling niet van deze regel. Het is daarom goed zelf te weten wat in de wet
staat en vooral wat daarvan voor u relevant is.
Met de AIM-module van de overheid kunt u op internet een samenvatting van het
Activiteitenbesluit samenstellen en downloaden. Hierin staan de regels die voor u gelden.

https://www.aimonline.nl/
De uitkomst is echter niet eenvoudig leesbaar. Hieronder staan daarom samengevat de
regels uit het Activiteitenbesluit waaraan zorginstelling moet voldoen. Dit in aanvulling op de
Milieuthermometer geeft houvast om aan de wet te voldoen.
Let op, dit is niet uitputtend. En misschien heeft uw instelling activiteiten op de inrichting
waarvoor extra regels gelden (bijvoorbeeld een werkplaats, drukkerij, bakkerij, enz. in het
kader van werkvoorziening voor cliënten).
Het Activiteitenbesluit geeft regels voor
-

Stookinstallatie verwarming en warm water alleen bij installaties met een vermogen
van > 100 kW.
o 4 jaarlijks keuringsrapport SCOIS aanwezig, en onderhoud volgens rapport
scope 7 (keuring van de brandstofleiding wordt vaak niet meegenomen door
de installateur maar is wel verplicht).
o

o

Voldoen aan installatie-eisen. Kijk voor “hulpmiddel ABees” van de overheid
op of vraag het uw installateur.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaatlucht/stookinstallaties/hulpmiddel/

70mg NOx/Nm3 voor ketels < 50MWth aardgasgestookt
Rapport emissies 1x per vier jaar, en aan hierin gestelde de aanbevelingen
voldoen

-

Voor ketels die minder dan 500 uren draaien gelden minder strenge eisen. Wel dient
u daarvan het aantal bedrijfsuren te meten en vast te leggen.

-

Parkeergarage
o Eisen voor de ventilatie

-

Bereiden van voedsel
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o
o

Controleer én onderhoud de vetput en slibvanger
Afzuiging bakdampen; onderhoud van de installatie, vervangen filters etc.

-

Opslag gevaarlijke stoffen (bijv., benzine, smeerolie, afvalolie, bijtende
schoonmaakmiddelen, accu’s, zuurstof, ziekenhuis afval)
o In goede voorziening met bodembescherming, lekbak
o In goed verpakkingen en opslag
o Gasflessen met ADR keur
o Brandblussers?

-

Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelger
o Gebruik verboden op verhard terrein

-

Bodembescherming
o Nulsituatie bodemonderzoek alleen bij de opslag van en het werken met
bodembedreigende stoffen – iom bevoegd gezag.
o Ondergrondse opslagtaks: controle (beter saneren)

-

Afvalstoffen
o Afvalscheiden: tenminste papier, glas, metalen, GFT, enz.
o Afvalscheiden: alle gevaarlijk afvalstoffen, naalden, specifiek ziekenhuisafval

-

Geluid
o Bij geluidshinder (bijvoorbeeld van de ventilatoren, koelinstallatie,
vrachtwagens leveranciers gelden eisen
Energie
o Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing voor de zorgsector
o Inclusief energiebeheer en doelmatig onderhoud

-

-

Algemeen
o Zorgplicht, zodat u het milieu beschermd.

Komt u er niet helemaal uit. De omgevingsdienst is er niet alleen om te handhaven
maar ook om te helpen. Stel gerust uw vraag aan hen.
Deze notitie over het Activiteitenbesluit is opgesteld door MPZ en aangevuld door de
Omgevingsdienst IJmond. Hoewel er geen rechten aan zijn te ontlenen is dit wel
ongeveer compleet. Mits u geen aanvullende activiteiten op de inrichting heeft is dit
overzicht voldoende voor het aantonen van wettelijke eisen i.v.m. de keuring van de
Milieuthermometer Zorg.

Eisen vanuit het ministerie van BZK
Vastgoed dat u huurt of verhuurt dient een energielabel te hebben. De plicht ligt bij de
verhuurder.
Eisen vanuit het ministerie van EZ
Heeft de instelling meer dan 250 mdw dan dient u een energie audi conform de
richtlijnen van EED uit te voeren of conform het format dat MPZ heeft opgesteld.
Heeft u of werkt u aan het keurmerk Milieuthermometer zorg dan kunt u daarvoor
uitstel / vrijstelling krijgen in overleg met de omgevingsdienst. Het Rijk heeft de
gemeenten geadviseerd keurmerk houders vrijwaring te verlenen.
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