
Procedure Milieu Gerelateerde 
Werkplekinspecties / Compliance Controle

Doel
Een objectieve beoordeling van milieu en veiligheid gerelateerde risico’s, om zeker te stellen dat er op een 

verantwoorde wijze wordt gewerkt en in lijn met de wettelijke en andere eisen.

De compliance controle wordt een maal per jaar uitgevoerd.

Input
(Logistieke) handelingen van het personeel en de onderneming.

Output
Registratie van compliance controles.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Uitvoerder logistiekmedewerker

•	 Uitvoeren	van	werkplekinspecties

•	 Rapporteren	van	resultaat	–	gebruik	van	formulier

•	 Opvolgen	van	eventuele	tekortkomingen,	i.o.m.	KAM-manager

KwaliteitsMNG (KAM-manager)

•	 Toezien,	monitoren	en	evalueren

•	 Uitvoeren	van	compliance	audits

Referenties
•	 Registratie	(Milieu	gerelateerde	werkplekinspecties)

•	 Audit	verslagen	van	compliance	controles

•	 Database	Memoscan	MVO/ISO
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Er wordt eenmaal per jaar een 
werkplekinspectie	(formeel)	uitgevoerd	
en een compliance controle gehouden. 
De compliance controle gebeurt aan de 
hand van de werkinstructie compliance 
controle.

De evaluatie vindt op jaarbasis plaats.
Gegevens dienen als input voor de 
MT	vergadering,	acties	worden	
genotuleerd en in excelsheet verwerkt.

START

Kwaliteit MNG
Opvolging

Kwaliteit MNG
Uitvoering

Kwaliteit MNG
Evaluatie

Overleg
MT	vergadering

EINDE

Actie, registratie, 
werkplekinspectie/
audit compliance

Notulen

Werkplekinspectie/
audit compliance

Registratie,
Werkplekinspectie/
audit compliance



Duurzaam ondernemen
Organisatie Internetsite Update ja/neeOnderwerp

Organisatie	voor	duurzame	energie	 Duurzame	energie	 www.duurzameenergie.org Nee    
       
Projectbureau duurzame energie Bekendheid en gebruik van duurzame www.duurzame-energie.nl Nee  
 energie      

International	Corporate	Sustaineability	 Internationale	site	over	duurzaamheids	 www.enviroreporting.com Nee  
Reporting verslaglegging www.duurzaamheidsverslag.nl
           
Maatschappelijk	Verantwoord	 Informatie	over	maatschappelijk	 www.mvonederland.nl Nee  
Ondernemen	 verantwoord	ondernemen	 		 		 		
   
Kenniscentrum	Duurzaam	Ondernemen	 Duurzaam	en	maatschappelijk		 www.duurzaam-ondernemen.nl Nee  
 verantwoord ondernemen       

•	Basis-
 kennis

Algemeen

•	Wabo
•	BARIM
 (act. besl.)
•	Wm
•	RIE	/		
	 BREFS	(-)
•	Natuur
	 bescher-	
 mingswet

Bodem

•	NRB
•	BOOT
•	WBB

Lucht

•	NeR
•	Bees	A
•	SCIOS
 (ketels)
•	STEK
 (airco)

Water

•	Waterw.
•	Gem.
	 Verord.
 lozingen

Hinder/
natuur

•	Wet	geluid
 hinder
 omg. 
 lawaai
•	APV
 (pl. verord.)

Veiligheid

•	Bevl	/	Revl
•	PGS	15
•	Bouw-	
	 besluit	-		
	 Brand-
 veiligheid
•	ADR
•	PGS
•	Brandv.
 (gemeente)
•	APK

Afval

•	Reg.	Meld.		
	 afvalst.	en		
	 gev.	stoffen
•	Reg.	
	 Afvalstoffen
•	1st	EURAL

Energie
grondstof

•	Energ.		
 pres. 
 Gebouwen
•	Milieucl.		
 voertuigen
	 EURO	4/5
•	MJA-3
•	EED

Product

•	Reach
•	EC	Keur.

Overig

•	Verpakk.
 belast.
•	Verpakk.
 besluit
•	Data-
 lekken

Wet- en regelgeving

Overzicht informatiebronnen milieu wet- en regelgeving
Organisatie Internetsite Update ja/neeOnderwerp

Provincies	 o.a.	vergunning	informatie/	 www.provincies.nl Nee
  inzien vergunningen        

Infomil	 Informatiecentrum	milieuvergunningen	 www.infomil.nl	 Update	via	mail
		 (o.a.	informatie	over	milieu-maatregelen)	 		 		 		
   
Milieujaarverlagen/	 Milieuwjaarverlagen	 www.duurzaamheidsverslag.nl
duurzaamheidsverslagen Duurzaamheidsverslagen www.enviroreporting.com       
       
Risicokaart.nl	 Uitleg	en	toegang	tot	 www.risicokaart.nl Nee
  provinciale risicokaarten        

Ministerie	VROM	 Milieubeleid	en	ontwikkelingen	(incl.		 www.vrom.nl	 Check	19-08-2010
  handboek impl. Europees milieubeleid)  www.vrom.nl/milieuhandboek
          
SenterNovem	 Subsidieregelingen	en	inhoudelijke		 www.senternovem.nl	 Check	26-08-2010
		 informatie	(o.a.	duurzaam	inkopen,	 		 			
  klimaatbeleid en stedelijke ontwikkeling)      
            
Ministerie	van	Economische	Zaken	 Informatie	over	energie	 www.minez.nl Nee
  www.agentschapnl.nl
   
Ministerie	van	Verkeer	en	Waterstaat	 Informatie	over	o.a.	externe	veiligheid	 www.verkeerenwaterstaat.nl Nee
 en waterproblematiek       

Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	 Informatie	over	milieu	en	stoffen	 www.rivm.nl Nee
en	Milieu	

Gemeentelijk	 Wet	en	regelgeving	lokaal	 www.pleio.nl  Nee

Directoraat-Generaal	Milieu	van	de	 Informatie	m.b.t.	milieuzaken	en	 www.ec.europa.eu/environment Nee  
Europese	Commissie	(EU)	 milieu-actieprogramma	EU	 		 		 		 		
       
Nederlands	Normalisatie	Instituut		 Normen	en	regelgeving	 www.nen.nl	 Ja,	diverse	nieuws-	
    brieven o.a. milieu, 
     arbo en kwal.

SCCM	 Informatiecentrum	betreft	milieu	en	 www.sccm.nl Via	web	en	
	 arbo	managementsystemen.	 	 nieuwsbrief	
	 O.a.	uitreksels	van	nieuwe	wetten

Ondernemersplein	 Alle	informatie	v/d	overheid	voor	ondernemers  www.ondernemersplein.nl Nee

Landelijke	en	lokale	overheid																					 PGS	15	wetgeving																										 www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl   Nee


