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Inleiding

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor 
het omgevingsrecht. Het nieuwe juridische stelsel bestaat uit de Omgevingswet, de vier daarbij 
behorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de daarmee samenhangende minis-
teriële regeling (Omgevingsregeling). Samen bieden ze het juridische kader voor maatschappe-
lijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.1

In totaal zijn zo’n zestig sectorale AMvB’s opgegaan in de vier AMvB’s onder de wet. Bij de inde-
ling van de vier AMvB’s is gekozen deze zoveel mogelijk helder te koppelen aan de doelgroep en 
het type regelgeving om op die manier het omgevingsrecht inzichtelijker te maken, gemakkelij-
ker in het gebruik en meer samenhangend. Dit heeft geleid tot de volgende AMvB’s:
• Het Besluit activiteiten leefomgeving2 stelt rechtstreeks werkende rijksregels over activiteiten 

in de fysieke leefomgeving aan burgers, bedrijven en overheden in de rol van initiatiefnemer. 
Het gaat daarbij vooral om milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten.

• Het Besluit bouwwerken leefomgeving3 stelt algemene, rechtstreeks werkende regels over 
activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen. Dit besluit is gericht 
tot een ieder die deze activiteiten verricht; in de praktijk gaat het vooral om burgers en 
bedrijven.

• Het Besluit kwaliteit leefomgeving4 richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke 
normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming.

• Het Omgevingsbesluit5 bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking 
van de instrumenten van de Omgevingswet die voor een ieder van belang zijn, zowel voor 
overheden als voor bedrijven en burgers.

De gekozen indeling van de AMvB’s betekent dat de verschillende doelgroepen de regels die op 
hen van toepassing zijn duidelijker bij elkaar kunnen vinden. Een initiatiefnemer heeft vooral te 
maken met het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het 
Omgevingsbesluit. Het Besluit activiteiten leefomgeving geeft helder aan welke algemene rijks-
regels gelden voor bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf, een betoncentrale, een tankstation, of 
voor het verrichten van activiteiten langs rijkswegen en rijkswateren en voor activiteiten die van 
invloed zijn op cultureel erfgoed. Daarbij geeft dit besluit aan in welke gevallen een vergunning 
nodig is. Als een burger of bedrijf als onderdeel van zijn plannen ook iets wil bouwen of slo-
pen, kan hij terecht in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hij kan in het Omgevingsbesluit 
vinden welke procedures hij moet doorlopen en wie het bevoegd gezag is. In het Besluit kwali-
teit leefomgeving staan de beoordelingsregels voor de vergunningen op basis van de wet, zoals 

1. Deze Inleiding is ontleend aan de nota van toelichting bij het Besluit activiteiten leefomgeving (p. 490-496 en 
500-501).

2. Stb. 2018, 293.
3. Stb. 2018, 291.
4. Stb. 2018, 292.
5. Stb. 2018, 290.
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de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. In het omgevingsplan van de 
gemeente vindt hij ten slotte welke gemeentelijke regels verder nog gelden voor zijn initiatief.

Voor de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk is daarnaast ook het Besluit kwaliteit 
leefomgeving van belang. Dit besluit schrijft voor welke regels het bestuursorgaan moet hante-
ren bij zijn omgevingsplan of verordening en welk beoordelingskader geldt bij vergunningen. 
In het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving staat welke 
ruimte er is om maatwerk te bieden in aanvulling op de algemene rijksregels. Hiermee kan een 
bestuursorgaan waar nodig extra ruimte creëren voor gewenste ontwikkelingen en innovaties, of 
juist strengere eisen stellen als de situatie hierom vraagt. Het Omgevingsbesluit geeft ten slotte 
duidelijkheid over procedures en over instrumenten als milieueffectrapportage, kostenverhaal en 
financiële zekerheidstelling. Ook zijn hierin de regels te vinden rondom participatie en wordt 
uitwerking gegeven aan de projectprocedure. Het Omgevingsbesluit was ten tijde van het ver-
schijnen van deze uitgave nog niet in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze uitgave gaat over het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze AMvB bevat regels die het Rijk 
stelt over activiteiten met nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. De regels gelden direct 
voor burgers, bedrijven en overheden die deze activiteiten verrichten, en bestaan voornamelijk 
uit algemene regels. Voor een beperkt deel van de activiteiten vindt het Rijk een omgevings-
vergunning noodzakelijk. Burgers, bedrijven en overheden kunnen in dit besluit daarom ook 
nagaan, of een vergunning is vereist.

Met het besluit wordt invulling gegeven aan artikel 4.3 van de Omgevingswet, dat een grondslag 
biedt voor het stellen van algemene rijksregels over activiteiten, en aan artikel 5.1 van de wet, dat 
een grondslag biedt voor het aanwijzen van vergunningvrije of vergunningplichtige activiteiten. 
Ook zijn enkele artikelen opgenomen die hun grondslag vinden in artikel 2.24 lid 1 en artikel 5.2 
lid 1. Deze regels zijn gericht tot bestuursorganen, maar zijn gezien hun verwevenheid met de 
regels van dit besluit opgenomen in dit besluit en niet in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De grondslag van artikel 4.3 in de wet maakt onderscheid tussen activiteiten waarover algemene 
rijksregels moeten worden gesteld, en activiteiten waarvoor algemene rijksregels kunnen worden 
gesteld. De activiteiten waarover algemene rijksregels moeten worden gesteld zijn genoemd in het 
eerste lid van artikel 4.3. De activiteiten waarover algemene rijksregels kunnen worden gesteld 
zijn genoemd in het tweede lid van artikel 4.3.

Artikel 5.1 lid 1 van de wet bevat een grondslag voor het aanwijzen van vergunningvrije gevallen 
van activiteiten. Artikel 5.1 lid 2 van de wet bevat een grondslag voor het aanwijzen van vergun-
ningplichtige gevallen van activiteiten.

Dit besluit zal uiteindelijk rijksregels voor alle activiteiten genoemd in artikel 4.3 en artikel 5.1 
van de wet bevatten, met uitzondering van de algemene rijksregels en vergunningplicht voor 
bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken en 
een aantal regels over milieubelastende activiteiten die daarmee samen hangen, omdat die regels 
opgenomen zijn of worden in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Een deel van de regels zal in dit besluit via aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten worden 
ingebouwd.

Bij het opstellen van de Omgevingswet is uitdrukkelijk gekozen om in de wet zelf duidelijker te 
sturen op het niveau waarop een onderwerp in de uitvoeringsregelgeving wordt uitgewerkt. De 
bevoegdheid om onderwerpen bij ministeriële regeling (nader) uit te werken, is daarom geregeld 
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in de Omgevingswet zelf. Dit gebeurt via enkele centrale artikelen (zie onder meer hoofdstuk 2 
en 4 van de wet) of in delegatiegrondslagen over specifieke onderwerpen. Anders dan in veel 
wetgeving gebruikelijk is, voorziet de Omgevingswet slechts beperkt in subdelegatie. Om op het 
niveau van algemene maatregel van de bestuur toch zichtbaar te maken dat een onderwerp nader 
wordt uitgewerkt bij ministeriële regeling, is in de relevante bepalingen met korte verwijzingen 
aangegeven dat, naast het besluit, ook een ministeriële regeling moet worden geraadpleegd. Die 
verwijzingen zijn geen delegatiegrondslag, maar strekken ertoe de gebruiker te attenderen op 
het bestaan van (nadere) regels in een ministeriële regeling. Daarom is voor die verwijzingen 
bewust een andere formulering gebruikt dan de formulering van delegatiebepalingen volgens de 
Aanwijzingen voor de regelgeving.

Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat regels die afkomstig zijn uit circa 13 AMvB’s. Een 
groot deel daarvan wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Besluiten 
die geheel zijn overgegaan naar dit besluit zijn onder andere het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Vanuit andere 
besluiten zijn delen overgegaan, bijvoorbeeld uit het Waterbesluit, het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen en het Besluit emissiearme huisvesting. Ook een aantal bepalingen dat eerder op 
wetsniveau was opgenomen is overgegaan naar dit besluit, zoals bijvoorbeeld het verbod om 
buiten inrichtingen afvalstoffen te storten of te verbranden, afkomstig uit hoofdstuk 10 van de 
Wet milieubeheer, of het verbod om een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, 
afkomstig uit artikel 11 van de voormalige Monumentenwet 1988. Een nadere beschrijving van 
de voorheen geldende algemene maatregelen van bestuur of andere wettelijke regelingen en de 
wijze waarop ze geheel of gedeeltelijk overgaan naar dit besluit is te vinden in hoofdstuk 18 van 
de nota van toelichting bij het Besluit activiteiten leefomgeving.

Dit besluit zal nog voor inwerkingtreding worden aangevuld en gewijzigd met een aantal onder-
werpen die in verband met lopende beleidswijzingen een andere planning hebben.

In de eerste plaats gaat het daarbij om onderwerpen die, zoals al eerder bekend is gemaakt,6 door 
middel van een aanvullingswet nog in de Omgevingswet zullen worden ingebouwd, en waarvan 
een deel van de uitvoeringsregels in dit besluit een plaats krijgt. Het betreft:
• de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet;
• de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet;
• de inbouw van regels over natuur via de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en het 

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet.

In de tweede plaats gaat het om regels over activiteiten die voorafgaand aan de inwerking treding 
van de Omgevingswet via een afzonderlijk traject worden gewijzigd en in werking treden. 
Opname daarvan in de consultatieversie van dit besluit zou een dubbele en daarmee verwarrende 
consultatie betekenen. Omwille van de helderheid is daarom gekozen om deze regels over activi-
teiten hun eigen wijzigingsprocedure te laten doorlopen. Het betreft:
• algemene regels over gelegenheid bieden tot zwemmen en baden;
• regels over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een spoorweg;7

• regels over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een luchthaven.
De gewijzigde regels zullen vervolgens in het Besluit activiteiten leefomgeving worden inge-
bouwd.

6. Kamerstukken II 2015/16, 28 663, nr. 64.
7. Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen (in werking sinds 11 december 2015) en Regeling omgevings-

regime hoofdspoorwegen (in werking sinds 1 oktober 2016).
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Het Besluit activiteiten leefomgeving is gebaseerd op de versie van de Omgevingswet die in het 
Staatsblad in geplaatst (Stb. 2016, 156). Er is in de artikelen in beginsel niet geanticipeerd op 
wijzigingen, bijvoorbeeld in terminologie, die voortvloeien uit de Invoeringswet Omgevingswet. 
In enkele gevallen is een uitzondering gemaakt bij kleinere, technische wijzigingen die bijvoor-
beeld nodig bleken door parallelle wetgevingstrajecten (zoals de Erfgoedwet) of tijdens het werk 
aan dit besluit. Waar dat nodig is voor het begrip van dit besluit, is in de toelichting wel mel-
ding gemaakt van voorgenomen wijzigingen. Ook zijn enkele (verplichte) grond slagen in de 
Omgevingswet niet uitgewerkt in het besluit omdat voorgenomen is deze te wijzigen en een 
uitwerking daarom betekenisloos zou zijn.

De Omgevingswet biedt in artikel 4.3 lid 3 de grondslag om algemene regels bij ministeriële 
regeling te stellen, als deze uitvoeringstechnische, administratieve en meet- of rekenvoorschriften 
inhouden. Voor verschillende activiteiten zal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Voor zover de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving 
bestaan uit bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouw-
werken, zijn die regels opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook dat besluit 
bevat rechtstreeks werkende rijksregels.

Voor sommige onderwerpen die in dit besluit worden geregeld, zijn ook een of meer van de 
andere besluiten onder de Omgevingswet van belang. Raakvlakken liggen onder meer bij:
• de omgevingsvergunning: de vergunningplichtige of vergunningvrije gevallen worden aan-

gewezen in dit besluit, de wijze van aanvraag is opgenomen in het Omgevingsbesluit; de 
beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving;

• het omgevingsplan: het Besluit activiteiten leefomgeving bevat regels over emissies, het 
omgevingsplan bevat – via instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving – regels over 
immissies in verband met de toegestane belasting van de fysieke leefomgeving;8

• aanwijzing bevoegd gezag: voor activiteiten die onder dit besluit vallen, wordt in dit besluit 
het bevoegd gezag voor de algemene rijksregels aangewezen. Het bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning wordt aangewezen in het Omgevingsbesluit;

• procedurele aspecten van de omgevingsvergunning, zoals de voorbereidingsprocedure en 
eventuele milieueffectrapportage, en van de melding en maatwerkvoorschriften zijn opgeno-
men in het Omgevingsbesluit.

Hoofdstuk 2 van de nota van toelichting bij het Besluit activiteiten leefomgeving beschrijft de 
belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten voor de totstandkoming van dit besluit en de hoofd-
keuzes die in dit besluit zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de inzet van de 
belangrijkste instrumenten binnen dit besluit. De hoofdstukken 4 tot en met 17 gaan in op 
de hoofdlijnen van de regeling voor de verschillende categorieën van activiteiten waarover dit 
besluit regels bevat. Hoofdstuk 18 geeft een beknopte toelichting op de manier waarop de regels 
vanuit het voorheen geldende recht zijn overgenomen in dit besluit en gaat in op de Europese 
en internationale regelgeving. Hoofdstuk 19 gaat in op uitvoering, (interbestuurlijk) toezicht 
en handhaving van de onderdelen van dit besluit. Hoofdstuk 20 beschrijft de effecten van het 
besluit op bestuurslasten en administratieve lasten en het milieu. Hoofdstuk 21 behandelt de 
resultaten van de toetsing en internetconsultatie. Hoofdstuk 22 gaat in op de invoering van de 
AMvB’s, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het overgangsrecht. Hoofdstuk 23 bevat 

8. Zie over de verhouding tussen beide soorten regels paragraaf 8.1.3 van de nota van toelichting bij het Besluit 
kwaliteit leefomgeving.
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de implementatietabellen van Europese en internationale regelgeving. De artikelsgewijze toelich-
ting beschrijft vervolgens per artikel de keuzes en achtergronden.

De stelselherziening van het omgevingsrecht is bedoeld als meer dan een verbetering en ver-
eenvoudiging van bestaande regels. De regering beoogt nadrukkelijk een paradigmawisseling, 
waarbij ontwikkelingen en opgaven in de fysieke leefomgeving zelf centraal staan. Hiermee wordt 
het gemakkelijker om te denken vanuit de gebruiker of de initiatiefnemer in de fysieke leef-
omgeving. Dit vraagt om een integrale aanpak, omdat een initiatief vaak een belangenafweging 
vergt over meerdere sectoren en meerdere belangen. Regulering van kwaliteiten vanuit een sec-
torale invalshoek voldoet dan niet meer. Van een paradigmawisseling is pas daadwerkelijk sprake 
als deze ook tot uitdrukking komt in de dagelijkse praktijk en in de bestuurscultuur. Het gaat 
erom dat burgers, bedrijven en overheden in onderlinge samenspraak komen tot een goede afwe-
ging van alle belangen bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Dit vraagt 
erom dat partijen meer oog krijgen voor de samenhang van relevante aspecten van de fysieke 
leefomgeving. Deze benadering sluit aan bij de veranderende rol van de overheid, waarin de 
overheid steeds minder centraal bepalend is. Hierbij past een bestuurscultuur die meer gericht is 
op samenwerking met alle spelers in het veld. Zo moet een beweging ontstaan van: «projecteren 
van centraal beleid op projecten» naar «het voorop stellen van ontwikkelingen». Het wettelijk 
instrumentarium moet deze gewenste uitvoeringspraktijk faciliteren. Daarom zijn in de AMvB’s 
de ontwikkelingen en opgaven in de fysieke leefomgeving meer dan voorheen centraal gesteld. 
Uiteraard staat daarbij steeds een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met een goede om -
gevingskwaliteit centraal. De overheid blijft dit borgen, zowel op rijksniveau via de AMvB’s als 
op decentraal niveau door onder meer regels in het omgevingsplan.
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

In het opschrift van de artikelen is tussen vierkante haken [...] aangegeven wat de grondslag in 
de Omgevingswet is als dat een ander artikel is dan artikel 4.3 OW. Artikel 4.3 OW is alleen 
genoemd als grondslag als deze nader is ingekleurd of gespecificeerd.9

AFDELING 1.1 ALGEMEEN

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)
Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.

Commentaar
Bijlage I bevat definities van begrippen die op meer plaatsen in het Besluit activitei-
ten leefomgeving worden gebruikt. Daarnaast gelden de begrippen en definities die 
zijn opgenomen in bijlage I bij de Omgevingswet. Dat volgt uit artikel 1.1 lid 1 OW. 
Begripsbepalingen die zijn opgenomen in een bijlage bij een AMvB op grond van de 
Omgevingswet zijn ook van toepassing op de ministeriële Omgevingsregeling op grond 
van deze wet, tenzij daarvan in die regeling expliciet zal worden afgeweken. Dat volgt uit 
artikel 1.1 lid 2 OW.10 De afwijkingsmogelijkheid biedt flexibiliteit om waar nodig een 
afwijkende definitie op te nemen.11

Nota van Toelichting, Stb. 2018, 293, p. 761
Dit artikel heeft betrekking op de begrippen die in dit besluit worden gehanteerd naast de 
begrippen die in de wet zijn opgenomen. Deze bepaling verwijst naar bijlage I van het Besluit 
activiteiten leefomgeving. Die bijlage bevat definities van begrippen die op meerdere plaatsen in 
dit besluit worden gebruikt. Om redenen van toegankelijkheid en leesbaarheid van de tekst van 
dit besluit is – net als bij de wet – gekozen om de begripsbepalingen gebundeld op te nemen in 
een bijlage in plaats van deze in hoofdstuk 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving zelf te ver-
werken. De toelichting op de begripsbepalingen is na de toelichting op de artikelen opgenomen.

9. Stb. 2018, 293 NvT, p. 761.
10. Ingevoegd in de IwOW.
11. Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. 3, p. 131.
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AFDELING 1.2 TOEPASSINGSBEREIK

Artikel 1.2 (exclusieve economische zone)
Dit besluit is van toepassing in de exclusieve economische zone.

Nota van Toelichting, Stb. 2018, 293, p. 761
Artikel 1.5 OW bepaalt dat in de AMvB bij de regel moet worden bepaald in hoeverre die ook 
van toepassing is in de exclusieve economische zone (EEZ). Die zone is vastgelegd bij en krach-
tens de Rijkswet instelling exclusieve economische zone en heeft daarmee geen nadere omschrij-
ving in andere regelgeving nodig. De rechtsmacht van Nederland als kuststaat in de EEZ is, in 
overeenstemming met het VN-Zeerechtverdrag, omschreven in artikel 3 van die rijkswet. Die 
rechtsmacht betreft onder andere de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties 
en inrichtingen evenals de bescherming van het mariene milieu.

Dit artikel bepaalt dat het gehele besluit van toepassing is in de EEZ. De reden hiervoor is dat dit 
een ingewikkelde uitsplitsing van regels die wel en niet van toepassing zijn in de EEZ, voorkomt. 
Voor veel activiteiten die in dit besluit zijn geregeld, geldt dat zij in de praktijk niet voorkomen in 
de EEZ. Het feit dat de regels over die activiteiten daar wel van toepassing zijn, heeft dan feitelijk 
geen betekenis. Het is wel zo dat verschillende Europese verordeningen en richtlijnen formeel 
ook van toepassing zijn in de EEZ. Gedacht kan worden aan de PRTR-verordening, de richtlijn 
industriële emissies en de kaderrichtlijn afvalstoffen. Het beperken van het werkingsgebied van 
de regels die deze verordeningen en richtlijnen implementeren, zou een implementatiegebrek 
opleveren.

Overigens gelden de regels voor de vergunningsvrije gevallen van activiteiten, die in hoofd-
stuk 13 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn genoemd, niet in de EEZ. Dit volgt al uit 
artikel 1.5 lid 1 OW.

Commentaar
De Omgevingswet is van toepassing in de EEZ. Dat volgt uit artikel 1.5 lid 1 OW. 
Een uitzondering geldt voor artikel 5.1 lid 1 onder a en b, en lid 2 onder a OW. In het 
eerste lid is bepaald dat het is verboden om zonder omgevingsvergunning een omge-
vingsplanactiviteit of rijksmonumentenactiviteit te verrichten, tenzij het een bij AMvB 
aangewezen geval betreft. In het tweede lid is bepaald dat het is verboden zonder omge-
vingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten, voor zover het een bij AMvB aange-
wezen geval betreft.
Een op grond van de Omgevingswet bij AMvB gestelde regel is van toepassing in de 
EEZ als dat bij die regel is bepaald. Aldus artikel 1.5 lid 2 OW. Artikel 1.2 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving geeft daaraan uitvoering door te bepalen dat het gehele 
besluit van toepassing is in de EEZ.
Artikel 13.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving wijst een aantal omgevingsvergun-
ningvrije rijksmonumentenactiviteiten aan. Deze bepaling geldt niet binnen de EEZ.
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Artikel 1.3

AFDELING 1.3 INTERNATIONAALRECHTELIJKE 
VERPLICHTINGEN
Artikel 1.3 (wederzijdse erkenning)
Met een erkenning, certificaat, keuring of norm als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld 
een erkenning, certificaat, keuring of norm, afgegeven, uitgevoerd of goedgekeurd door een 
daartoe bevoegde onafhankelijke instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie of in 
een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is en partij is bij een verdrag dat Nederland 
bindt, met een beschermingsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de 
nationale eisen wordt nagestreefd.

Nota van Toelichting, Stb. 2018, 293, p. 762
Binnen de EU geldt het principe van wederzijdse erkenning. Dit betekent dat erkenningen, 
certificaten, keuringen en normen die in een lidstaat van de EU zijn afgegeven, uitgevoerd of 
goedgekeurd, ook in de andere lidstaten, moeten worden erkend. Hierbij geldt als voorwaarde 
dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardig beschermingsniveau. Bijvoorbeeld een certificaat 
dat is afgegeven op basis van normen die minder streng zijn dan de Nederlandse normen vol-
doet niet aan die voorwaarde en wordt daardoor in Nederland niet erkend. Het gaat niet alleen 
om erkenningen, certificaten, keuringen en normen uit andere lidstaten van de EU maar ook 
om daarmee vergelijkbare documenten uit staten die geen lidstaten zijn van de Europese Unie, 
maar die partij zijn bij een verdrag dat Nederland bindt. Het gaat om verdragen tussen de EU 
en een derde staat. Dergelijke verdragen werken namelijk rechtstreeks door in de Nederlandse 
rechtsorde en zijn daarmee bindend voor Nederland. Dit betekent dat het principe van weder-
zijdse erkenning, behalve op de erkenningen, certificaten, keuringen en normen vastgesteld of 
afgegeven door bevoegde instanties van lidstaten van de EU, ook betrekking heeft op die welke 
zijn vastgesteld door een bevoegde instantie in de Europese Economische Ruimte (EER) en in 
landen waarmee de EU een zogenoemd Associatieakkoord heeft gesloten, zoals Zwitserland.

Op grond van artikel 4 lid 3 Dienstenwet kan een bevoegde instantie een niet-gelegaliseerde ver-
taling verlangen in de Nederlandse taal voor gegevens en bescheiden die in een vreemde taal zijn 
gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor een certificaat of keuring uit een andere EU-lidstaat. Met het 
principe van wederzijdse erkenning hangt samen de notificatieverplichting op grond van richtlijn 
(EU) 2015/1535 (Richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 
2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241)), die de lidstaten 
verplicht elkaar en de Europese Commissie te informeren voordat zij technische regelgeving 
maken of wijzigen. Zie hiervoor hoofdstuk 18 van het algemeen deel van de nota van toelichting. 
Ook de gelijkwaardigheidsbepaling die in artikel 4.7 OW is opgenomen kan een rol spelen bij 
het voorkomen van handelsbelemmeringen.
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