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Als introductie van deze audit wil ik als verantwoordelijke van Schwartzmans bv kenbaar maken 
dat voldoen aan wet- en regelgeving zeer belangrijk is, maar gezien het soort bedrijf dat wij zijn en 
de stabiliteit van onze activiteiten vind ik het uitvoeren van een compliance audit zonde van de tijd 
tov andere activiteiten waar onze stakeholders veel meer baat bij kunnen hebben. 
 
Toetsen aan wetgeving gebeurt elk moment dat dit zich voordoet. Laatst bijvoorbeeld door een 
bezoek van de verzekeringsmaatschappij die controleerde of Schwartzmans bv wel voldoet aan 
de gestelde eisen van de verzekering polis. De boekhouder die langs komt. De magazijn 
veiligheidscheck van Evo en de Veiligheidsadviseur. ICT experts die een controle, checklist en 
plan van aanpak maken op het gebied van ict veiligheid. 
 
Allerlei specialisten die bij elk gesprek en bezoek ons tegen het licht houden betreft wetgeving, 
veiligheid en richtlijnen. 
 
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

- Activiteiten besluit – niet getoetst deze audit 
- PGS 15 
- CLP verordening nr. 1272/2008 
- Richtlijn energieprestatie gebouwen 

 
PGS 15 (wordt ook op toegezien in audits van de Veiligheidsadviseur) 
Schwartzmans B.V. blijft onder de 10.000kg. CLP 1272/2008 is ook opgenomen in de PGS 15. 
Er was 1 product 2 can van 20ltr dat niet volgens PGS15 op voorraad gehouden mag worden. 
Op 9-11-2018 worden de chauffeurs en magazijn mensen weer getraind. Daarnaast een paar ict 
tips gekregen die we gaan toepassen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Niets verplicht maar 
wel goed om transparant te delen met klanten CMR register maken. Tevens delen we reeds 
gevaarlijke stoffen informatie in ons klanten boekje 
 
CLP verordening nr. 1272/2008 (wordt ook op toegezien in audits van de VA) 
Richtlijn is al van kracht m.b.t. de nieuwe etikettering. Na 1 juni 2017 mogen geen goederen meer 
in het magazijn staan met de oude etikettering. Binnen Schwartzmans B.V. zijn alleen nog maar 
goederen met de nieuwe etikettering.  
 
Richtlijn energieprestatie gebouwen; 
Deze richtlijn is alleen maar van toepassing voor nieuwe gebouwen. Naar verwachting zal deze 
richtlijn ook van toepassing worden voor bestaande gebouwen. Opvolgen van deze ontwikkeling.  
 
Werkplekinspecties: 
19-12-2017 werkplek inspectie 
 
Ondernemersdossier: 
Staat op de planning om dit in te vullen, maar het ondernemingsdossier wordt momenteel 
doorontwikkeld naar MijnOverheid voor ondernemers. 
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http://www.ondernemingsdossier.nl/ 
 
Van tussentijdse nieuwsbrieven en bezoeken van overheid websites wordt een mini verslag 
gemaakt en opgeslagen in de MemoScan onder Schwartzmans bv en dan onder de categorie 
ISO-MVO 
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