Erratum 4 – Feitenboekje bestuurlijke strafbeschikking milieu‐
en keurfeiten ‐ editie 2021 (uitgave erratum ‐ maart 2022)1
Na afstemming met de handhavende instantie(s) worden de volgende feitcodes vanwege
het beperkte gebruik ervan per 1 maart 2022 afgesloten: BM082a, BM085, BM086,
BM089, BM091, BM 093, BM094, BM095, BM096, BM097, BM099, BM111, BM136,
BM141a, BM141b,BM149a, BM149b, BM163, BM164, BM172,BM184, BM185, BM188a,
BM205, BM213, BM220, BM323, BM333, BM473, BM475, BM476, BM502, BM542,
BM545, BM546, BM551, BM552, BM553, BM554, BM555, BM556, BM557, BM558,
BM561, BM562, BM564, BM565, BM566, BM569, BM591.
Met ingang van 1 maart 2022 is de feitomschrijving bij feitcode BM613c gecorrigeerd.

Op verzoek van de handhavende instantie(s) worden feitcodes BM510, BM511a en
BM511b per 1 maart 2022 afgesloten.
Per 1 maart 2022 wordt de feitomschrijving bij feitcode BM512 aangepast zodat deze ook
van toepassing is op ozonlaagafbrekende stoffen. Op verzoek van de handhavende
instantie(s) worden feitcodes BM511c en BM511d opengesteld.

Per 1 maart 2022 wordt feitcode BM532 afgesloten nu is gebleken dat handhaving op dit
feit zich niet leent voor feitgecodeerde afdoening.
feitnr

Feit

Categ
orie

omschrijving en toelichting

1

2

het verrichten van installatie, onderhoud of service,
reparatie of buitendienststelling van of aan
apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen of
ozonlaagafbrekende stoffen bevat door een
onderneming die daarvoor niet is gecertificeerd
Art.: 10 lid 6 Verordening (EU) nr. 517/2014 jo. 6 lid 2
Besluit gefluoreerde broeikasgassen en
ozonlaagafbrekende stoffen, respectievelijk 22 lid 1
Verordening (EG) 1005/2009 jo. 9 lid 2 Besluit
gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende
stoffen
het verrichten van installatie, onderhoud of service,
reparatie, buitendienststelling, lekkagecontrole of
terugwinning van of aan apparatuur die gefluoreerde
broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat
door een natuurlijk persoon die daarvoor niet is
gecertificeerd
het met betrekking tot apparatuur die broeikasgassen
of ozonlaagafbrekende stoffen bevat niet voorhanden
hebben van een register waarin de in artikel 6 lid 1
van Verordening (EU) 517/2014 jo. 4 lid 4 Besluit
gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende
stoffen en/of artikel 23 van de Verordening (EU)
1005/2009 jo. 8 lid 3 Besluit gefluoreerde
Broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen,
genoemde informatie is opgenomen
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*

*

*

*
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Per 1 maart 2022 worden feitcodes BM618a en BM618b afgesloten nu de onderliggende
wetgeving is komen te vervallen.
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Per 1 maart 2022 worden feitcodes BM570c en BM570d opengesteld. Deze feitcodes zien
op het vangen van ratten/muizen op een wijze dat onnodig lijden veroorzaakt
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Categ
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omschrijving en toelichting

1

2

niet voorkomen dat een of meer dieren, zijnde
muizen en/of ratten, onnodig lijden door deze dieren
te vangen en/of doden met lijm en/of te vangen met
vangkooien die niet tijdig geleegd worden (max. 3
dieren)
niet voorkomen dat een of meer dieren, zijnde
muizen en/of ratten, onnodig lijden door deze dieren
te vangen en/of doden met lijm en/of te vangen met
vangkooien die niet tijdig geleegd worden (meer dan
3 dieren)
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Dit erratum wordt per 1 maart 2022 uitgegeven en hoort bij het feitenboekje bestuurlijke
strafbeschikking milieu- en keurfeiten die op 1 januari 2021 is uitgegeven.

