
KOELINSTALLATIES

Alle horecabedrijven hebben koel
installaties. Voor het koudemiddel in 
deze installaties kunnen regels gelden. 
Om te bepalen of deze regels voor u  
van toepassing zijn, moet u weten welk 
koudemiddel in uw installatie zit en  
wat de hoeveelheid ervan is. Als de 
hoeveelheid van dit koudemiddel een 
CO2equivalent heeft van 5 ton of meer, 
dan bent u verplicht om periodiek 
(meestal 1 keer per jaar) een inspectie 
naar lekdetectie te laten uitvoeren.  
Dit moet u laten doen door een 
gecertificeerd bedrijf. U kunt het 
CO2equivalent berekenen door de 
soort en de hoeveelheid van het 
koudemiddel in te vullen op de website 
exeloplossing.nl. 

VETAFSCHEIDER 

Is voedselbereiding een van uw bedrijfs 
activiteiten? Dan bent u verplicht om 
een vetafscheider te hebben en deze 
goed te onderhouden. Dit is bedoeld om 
te voorkomen dat vethoudend afval 
water in het vuilwaterriool terechtkomt. 
Een uitzondering geldt voor bedrijven 
die al vóór 1 januari 2008 voedsel 
bereidden. In principe hoeft u dan dat 
geval geen vetafscheider te hebben, 
tenzij het bevoegd gezag besluit om als 
maatwerk alsnog een vetafscheider te 
eisen. 

Op uw horecabedrijf kunnen veel milieu
regels van toepassing zijn. Deze regels 
staan onder andere in het Activiteiten
besluit en de Wet milieubeheer. 
Waarschijnlijk gelden niet alle regels voor 
u. Om te bepalen welke milieuregels wél 
op uw bedrijf van toepassing zijn en wat 
deze regels dan zijn, hebben wij deze 
infographic samengesteld. Hiermee kunt  
u zelf beoordelen aan welke regels uw 
bedrijf moet voldoen. Per onderwerp 
worden criteria genoemd die bepalen of  
de milieuregels over dit onderwerp voor u 
van toepassing zijn. Is iets toch niet 
helemaal duidelijk en heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Omgevings
dienst Achterhoek. Wij geven u graag 
uitleg wat u moet doen om u aan de 
milieuregels te houden.

ENERGIE

Sommige bedrijven zijn verplicht om 
energiebesparende maatregelen te 
treffen met een terugverdientijd van  
5 jaar én om een energiemelding te doen 
bij de Rijks dienst voor Onder nemend 
Nederland. Dit geldt alleen voor bedrij
ven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh 
aan elektra en/of meer dan 25.000 m3 
aan gas verbruiken. U kunt dit contro
leren op de jaarnota van uw 
energieleverancier. 

AFVAL

Alle bedrijven zijn verplicht om afval 
aan erkende afvalinzamelaars af te 
geven. Het is belangrijk dat u de 
bewijzen bijhoudt van de afgifte van 
alle verschillende afval stromen. Bij 
gevaarlijke afvalstoffen moet u de 
afgiftebewijzen 5 jaar bewaren. Tijdens 
milieuinspecties kan hiernaar gevraagd 
worden. Meer informatie over afval 
kunt u vinden op de website  
www.afvalgids.nl.

ROOSTERS VOOR LUCHTAFVOER

Als u voedsel bereidt, bent u verplicht 
om roosters met een vetvangend filter 
boven het fornuis te hebben. U moet 
deze roosters goed onderhouden door 
ze geregeld schoon te maken.

ONTGEURINGSINSTALLATIE

Bij het bereiden van voedsel mag uw 
omgeving geen last hebben van geur. 
Daarom bent u verplicht om een 
ontgeuringsinstallatie te hebben en 
deze jaarlijks te onderhouden óf moet 
de uitmonding van de afzuiginstallatie 
2 meter boven de hoogste daklijn 
binnen een straal van 25 meter zijn.

STOOKINSTALLATIE

Gasgestookte stookinstallaties, zoals 
bijvoorbeeld cvketels met een nominaal 
vermogen van 100 kW of meer, moeten 
om de 4 jaar een SCIOSkeuring onder  
gaan. Ook de gastoevoerleiding moet 
hierbij apart worden gekeurd. Bij meer  
dere kleine gasgestookte stookinstal laties 
in een opstellings ruimte moet u uitgaan 
van het totaal van de vermogens. De 
ondergrens voor de SCIOSkeuring ligt dan 
bij 120 kW. Heeft u een nietgas gestookte 
stook installatie? Dan ligt de ondergrens bij 
een nominaal vermogen van 20 kW. 

GELUID

Uw omgeving mag geen last hebben van 
het geluid in uw bedrijf. Daarom staan in 
het Activiteitenbesluit bepaalde geluids
nor men. Heeft u een overdekt en ver warmd 
terras? Dan wordt stemgeluid meegere
kend in de toetsing aan de geluids normen. 
Als het terras niet overdekt of verwarmd is, 
wordt stem geluid niet meegere kend. 
Speelt u binnen of op het terras versterkte 
muziek af? Dan moet u ook voldoen aan 
bepaalde geluids normen. Als u een bedrijf 
start, kan om een akoes tisch onderzoeks
rapport worden gevraagd.  

CONTACT MET 
OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

Heeft u vragen over de milieuregels 
die voor uw bedrijf gelden? Neem 
dan contact met ons op. Wij helpen 
u graag verder.

T  06  10 57 80 53
E  info@odachterhoek.nl
W www.odachterhoek.nl 

TYPE A, B OF CBEDRIJF 

Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen type A, B en 
Cbedrijven. Deze groepen moeten voldoen aan de milieuregels 
uit het Activiteitenbesluit. Het verschil is dat type Bbedrijven 
meldingsplichtig zijn. Deze bedrijven moeten bij het starten en 
veranderen van het bedrijf een milieumelding moeten doen bij 
het bevoegd gezag. Waarschijnlijk valt uw bedrijf onder type B. 

Op de website www.aimonline.nl kunt u een vragenlijst door
lopen om te bepalen welk type bedrijf u heeft. Heeft u een type 
Bbedrijf en bent u dus meldingsplichtig? Dan kunt u inloggen 
met eHerkenning en meteen uw milieumelding doen. 

Disclaimer: de wet en regelgeving waarnaar verwezen wordt kan wijzigen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze infographic. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de actuele wet en regelgeving. ©
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https://www.nvkl.nl/koelinstallaties/
https://exceloplossing.nl/koudemiddel-co2-equivalent-calculator/
https://www.rvo.nl
https://www.rvo.nl
https://www.afvalgids.nl
https://www.scios.nl
mailto:https://www.odachterhoek.nl?subject=
http://www.aimonline.nl

