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4.2 Inzicht hebben in de behoeften en 
verwachtingen van 
belanghebbenden 

De organisatie moet vaststellen welke van de 
behoeften en verwachtingen van de 
belanghebbenden complianceverplichtingen 
van de organisatie worden. 

5.2c) Milieubeleid Het milieubeleid dient een verbintenis te 
bevatten tot het voldoen aan de 
complianceverplichtingen, maar ook tot het 
beschermen van het milieu.  Het beleid moet 
worden gecommuniceerd binnen de 
organisatie en zal beschikbaar zijn voor de 
belanghebbenden. 

6.1.1 Algemeen De organisatie moet de risico’s en kansen 
vaststellen met betrekking tot haar 
complianceverplichtingen. 

6.1.3 Complianceverplichtingen De organisatie moet de 
complianceverplichtingen met betrekking tot 
haar milieuaspecten bepalen, bepalen hoe deze 
complianceverplichtingen van toepassing zijn 
op de organisatie en rekening houden met deze 
complianceverplichtingen bij het 
milieumanagementsysteem. 

6.1.4 Acties plannen De organisatie moet acties plannen om 
wettelijke eisen aan te pakken. 

6.2.1 Milieudoelstellingen De organisatie moet voor relevante functies en 
op relevante niveaus milieudoelstellingen 
vaststellen, rekening houdend met de 
complianceverplichtingen.  

7.4.1 Communicatie  Bij het vaststellen van haar 
communicatieprocessen moet de organisatie 
rekening houden met haar 
complianceverplichtingen. 

9.1.1 Montioring en meting: algemeen De organisatie moet relevante informatie over 
milieuprestaties zowel intern als extern 
communiceren, zoals vereist volgens haar 
complianceverplichtingen.  

9.1.2 Evaluatie van compliance De organisatie moet een proces 
implementeren voor het evalueren van het 
voldoen aan haar complianceverplichtingen.  
De organisatie moet: 

- De frequentie bepalen waarmee de 
compliance zal worden geëvalueerd; 

- De compliance evalueren en waar 
nodig maatregelen treffen 

- Kennis en inzicht in haar 
compliancestatus wat betreft 
wettelijke eisen onderhouden; 



- Gedocumenteerd informatie bewaren 
van de resultaten van de compliance-
evaluatie. 

9.2.2 Interne audit De organisatie moet interne audits uitvoeren 
om informatie te verkrijgen of het  
milieumanagementsysteem voldoet aan de 
(wettelijke) eisen eigen aan de organisatie en 
de eisen van de norm. 

9.3 Directiebeoordeling De directiebeoordeling moet rekening houden 
met de behoeften en verwachtingen van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
complianceverplichtingen.  Ook zal de 
directiebeoordeling informatie bevatten over 
de milieuprestaties, met inbegrip van het 
voldoen aan haar complianceverplichtingen.   

10.2 Correctieve maatregelen De organisatie moet een proces 
implementeren voor het beheer van 
afwijkingen en het treffen van maatregelen om 
de afwijking te corrigeren.   

 

 


