Normenkader 2020
(nieuwe wet- en regelgeving voor 2020 is cursief gemaakt)
Externe wet- en regelgeving


Algemene wet bestuursrecht



Provinciewet



Besluit accountantscontrole op decentrale overheden




Wet Bibob
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming



Besluit Begroting en Verantwoording inclusief uitspraken en notities van de commissie BBV



Wet financiering decentrale overheden



Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden



Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden



Regeling schatkistbankieren decentrale overheden



Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden



Wet op het BTW compensatiefonds



Wet Omzetbelasting 1968



Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (Staatssteun en de-minimissteun)



Besluit proceskosten bestuursrecht



Financiële-verhoudingswet



Wet op de motorrijtuigenbelasting



Regeling maximaal aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting



Circulaire Provinciefonds



Ambtenarenwet 2017



Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers



Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers



Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers



Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen



Wet op de loonbelasting 1964



Zorgverzekeringswet



Aanbestedingswet 2012 (+ herziening 2016)



Aanbestedingsbesluit (+ wijziging 2016)



Gids Proportionaliteit (+ wijziging 2016)




Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken en Technische Installatiewerken
(UAV –TI 2012)



Uniforme Administratieve Voorwaarden geïntegreerde contracten (UAV-gc)2005



Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU



Notitie Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen




Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
diensten op de interne markt



Wet ruimtelijke ordening



Besluit ruimtelijke ordening



Wet Inrichting Landelijk Gebied



Waterwet
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Wet geluidhinder



Wet bodembescherming



Besluit financiële bepalingen bodemsanering



Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020



Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafval



Ontgrondingenwet



Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005



Wet natuurbescherming



Wet BDU verkeer en vervoer



Besluit BDU verkeer en vervoer



Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer



Wet Milieubeheer



Wet personenvervoer 2000



Besluit personenvervoer 2000



Wet Infrastructuurfonds



Besluit Infrastructuurfonds



Wijziging Besluit financiële verhoudingen 2001 ivm SISA voor specifieke uitkeringen



Regeling informatieverstrekking SISA en de van toepassing zijnde SISA regelingen




Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verordening EU (Kaderverordening): nr 1303/2013 van het Europees parlement en de Raad d.d. 17
december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het EFRO, ESF, Cohesiefonds en
EFMZV
Uitvoeringsverordening EU nr. 821/2014 van de Commissie d.d. 24 juli 2014






Verordening (EU) Nr. 1301/2013 (Verordening EFRO) van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen
met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid
Uitvoeringsverordening 215/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening 1303/2013
van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake EFRO, ESF ,
Cohesiefonds en EFMZV
Omnibus Wijzigingsverordening (EU) nr. 1046/2018, d.d. 18 juli 2018



Uitvoeringswet EFRO



Regeling van de staatsecretaris van economische zaken van 24 november 2014 houdende
uitvoeringsregels inzake financiële bijdragen uit EFRO voor de programmaperiode 2014-2020
(Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020)
Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 480/2014 van de commissie van 3 maart 2014 tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad.
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015 houdende vaststelling van
subsidie-instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen op het terrein van
Economische Zaken (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies)
Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard (algemene groepsvrijstelling)
Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun
Verordening (EG) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de
minimissteun in de landbouwsector
Verordening (EU) Nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in
de visserij- en aquacultuursector
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Verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen
Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch
belang belaste ondernemingen.
Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor
de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (codificatie)
Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter
verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"
Verordening (EU) Nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad 17 december 2013 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPHO)
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.
Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk
Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 640/2014 van de commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd
beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor
administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de
randvoorwaarden
Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën
steun in de landbouw- en de bosbouwsector in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 809/2014 van de commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de
randvoorwaarden
Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020



Beleidsregel verlagen subsidie POP (Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei
2016, nr. WJZ/16027022, houdende beleidsregels omtrent het verlagen van subsidie verleend voor
plattelandsontwikkeling in het kader van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en Verordening (EU) nr.
1698/2005)
Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten
Verordening (EU) 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Wet Markt en Overheid



Wet Houdbare Overheidsfinanciën



Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Evaluatiewet WNT)




Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen en de wet op de
vennootschapsbelasting 1969
Erfgoedwet



Wet terugvordering Staatssteun



Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)



Provinciale Verordeningen



Controleverordening provincie Noord-Brabant (verordening 217)



Algemene subsidieverordening Noord-Brabant






Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant



Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
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Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant



Verordening treasury Noord-Brabant



Verordening nazorgheffing Noord-Brabant



Legesverordening Noord-Brabant 2012



Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting



Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant



Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018



Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant



Bijdrageverordening deltafonds hoge zandgronden Noord-Brabant 2019-2021




Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant
Financiële verordening Noord- Brabant 2020



Besluiten Provinciale Staten



Verplaatsen in Brabant, Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (PVVP)



Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur



Economisch Programma Brabant 2020



Nota Brabant: uitnodigend groen 2012-2022



Cultuuragenda van Brabant voor 2020 - kaderstellend



Kaderstelling Digitale Agenda van Brabant 2013-2020



Grondstrategie realisatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS)



Beleidskader & Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie



Criteria financiële ondersteuning opheffen overlast veehouderij in urgentiegebieden-kaderstellend



Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen



Beleidskader Erfgoed 2016-2020



Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021



Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in natura 2000-gebieden



Programma Versterken Sociale Veerkracht – kaderstellend



Brabantse Aanpak Leegstand



MKB-plusfaciliteit Brabant



Beleidsactualisatie BrUG



Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant, versie 2.1



Aanpassingen in het EVZ-beleid
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