
Wat indien een organisatie reeds een ISO 
14001-certificaat heeft of een informeel 
milieubeheersysteem gebruikt?
Zowel EMAS als ISO 14001 zijn gericht op een goed milieubeheer. De twee 
systemen worden echter vaak beschouwd als concurrenten. De Europese 
Commissie erkent dat ISO 14001 kan dienen als springplank voor EMAS. De eisen 
van het milieubeheersysteem EN ISO 14001:2004 maken trouwens integrerend 
deel uit van EMAS III. 

De aanneming van ISO 14001 als het milieubeheersysteem van EMAS maakt het 
mogelijk dat organisaties overstappen van ISO 14001 naar EMAS zonder tweemaal 
dezelfde inspanning te moeten doen. Na een succesvolle ISO 14001-certificatie 
zijn de belangrijkste stappen in de richting van EMAS-registratie al gezet. 
Aanvullende eisen omvatten:

•	 Initiële	 milieuanalyse:	 EMAS	 vereist	 dat	 er	 een	 initiële	 milieuanalyse	
wordt uitgevoerd waarbij de milieuaspecten van een organisatie worden 
beoordeeld. Indien de organisatie al beschikt over een conform ISO 14001 
gecertificeerd	 milieubeheersysteem,	 is	 er	 geen	 officiële	 milieuanalyse	
nodig bij het upgraden naar EMAS op voorwaarde dat de in bijlage I 
beschreven milieuaspecten volledig aan bod komen in het gecertificeerde 
milieubeheersysteem.

•	 Goedkeuring	 van	 overheidswege	 inzake	 naleving	 van	 de	 wetgeving:	 een 
EMAS-organisatie moet bewijzen dat de milieuwetgeving volledig wordt 
nageleefd.

•	 Zich	 verbinden	 tot	 de	 continue	 verbetering	 van	 de	 milieuprestaties:	 een 
organisatie die zich bij EMAS wil registreren moet zich ertoe verbinden 
haar milieuprestaties continu te verbeteren. De milieuprestaties worden 
beoordeeld door een milieuverificateur.

•	 Betrokkenheid	van	het	personeel	en	openheid	voor	het	publiek:	een EMAS-
organisatie moet bewijzen dat er een open dialoog is met werknemers en 
belanghebbenden, met inbegrip van lokale overheden en leveranciers.

•	 Geverifieerde	milieuverklaring:	de organisatie moet een openbare verklaring 
afleggen over haar milieuprestaties. Daarin worden de geboekte resultaten 
vergeleken met de milieudoelstellingen. Verder wordt bepaald welke stappen 
er in de toekomst nodig zijn om de milieuprestaties van de organisatie 
gestaag te verbeteren.

Opklimmen naar uitstekende prestaties – overgang van een informeel 
milieubeheersysteem naar EMAS

Naast ISO 14001 bestaan er nog talrijke milieubeheersystemen in heel 
Europa. Hoewel ieder milieubeheersysteem een stap in de richting van 
betere milieuprestaties betekent, stuiten toegewijde organisaties vaak op de 
grenzen van dergelijke systemen. Zij hebben behoefte aan een ambitieuzer 
milieubeheersysteem dat strengere eisen stelt. De Europese Commissie heeft 
onderzocht hoe organisaties een bestaand milieubeheersysteem kunnen upgraden 
naar EMAS om zich te registreren bij dit toonaangevende milieubeheersysteem. 
De studie “Step up to EMAS” is verkrijgbaar op:

       http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Waar vind ik 
aanvullende 

Voor aanvullende inlichtingen kunt u terecht op de website van EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Een praktische gids voor kmo’s waarin de eenvoudige stappen beschreven worden 
die nodig zijn om kleine en middelgrote ondernemingen voor te bereiden op de 
EMAS-registratie, vindt u in de “SME Toolkit” op: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Overheden kunnen hun milieuactiviteiten op lokaal niveau beheren met EMAS. In 
de volgende toolkit wordt de implementatie van EMAS uitgelegd in eenvoudige 
stappen:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Iedere EU-lidstaat heeft een bevoegde instantie aangewezen die verantwoordeli-
jk is voor de registratie van de organisaties en de informatieverstrekking aan 
belanghebbenden, met inbegrip van informatie over stimulansen voor bij EMAS 
geregistreerde organisaties. De contactgegevens, waaronder het internetadres, 
van de bevoegde instantie in uw land, vindt u op de website van EMAS: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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  Het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is een Europees systeem 
op vrijwillige basis voor ondernemingen en andere organisaties die hun 
milieuprestaties wensen te evalueren, te beheren en te verbeteren.

Gezien	 de	 steeds	 hogere	 verwachtingen	 van	 de	 consumenten	 en	 markten	
hebben de organisaties baat bij een vermindering van de milieueffecten van 
hun activiteiten. Investeringen in milieuprestaties werden vroeger gezien als 
een externe kostenpost, maar nu steeds meer als een bedrijfsvoordeel. Nu 
milieukwesties talrijker en complexer worden, is er ook een nieuwe aanpak 
vereist. EMAS biedt de organisaties een systematische benadering.

EMAS III, de nieuwste versie van de EMAS-verordening, die van kracht is 
geworden op 11 januari 2010, introduceert verscheidene nieuwe elementen 
die de toepasbaarheid en geloofwaardigheid van het systeem verbeteren en de 
zichtbaarheid en reikwijdte ervan vergroten. 

EMAS is het meest geloofwaardige en krachtige milieubeheersysteem op 
de markt. Het voegt nog verscheidene elementen toe aan de eisen van de 
internationale standaard voor milieubeheersystemen EN ISO 14001:2004 
(Hierna “ISO 14001” genoemd). De superieure kwaliteit van EMAS berust op: 

•	 strengere eisen inzake de meting en beoordeling van milieuprestaties aan 
de hand van doelstellingen en streefcijfers, en de voortdurende verbetering 
van deze milieuprestaties;

•	  conformiteit met de milieuwetgeving, gewaarborgd door overheidstoezicht;
•	  sterke betrokkenheid van de werknemers; 
•	  ecologische kernindicatoren voor meerjarige vergelijkbaarheid binnen en 

tussen organisaties;
•	  informatieverstrekking aan het brede publiek via de gevalideerde 

milieuverklaring; 
•	  registratie door een openbare autoriteit na verificatie door een 

geaccrediteerde/gemachtigde milieuverificateur.

EMAS is ontworpen om organisaties te helpen hun milieuprestaties te verbeteren 
en	 tegelijkertijd	hun	concurrentiekracht	 te	vergroten,	bijv.	door	een	efficiënter	
gebruik van hulpbronnen. 

Door middel van een EMAS-registratie kunnen organisaties aantonen 
aan belanghebbenden, zoals klanten, regelgevers en burgers, dat ze de 
milieueffecten van hun activiteiten evalueren, beheren en beperken. Het EMAS-
logo kan als marketing- of verkoopmiddel gebruikt worden om uit te pakken met 
de uitstekende milieuprestaties van de organisatie. 

Wie kan er deelnemen aan 
EMAS?
EMAS staat open voor alle soorten openbare en particuliere organisaties uit alle 
sectoren die hun milieuprestaties willen verbeteren. Met de invoering van EMAS 
III kunnen de lidstaten EMAS-registratie mogelijk maken voor organisaties buiten 
de	EU	(EMAS	Global).	

Met de EMAS Easy-methodologie kan het systeem nu ook ingevoerd worden in 
kleine	en	middelgrote	ondernemingen	(kmo’s)	met	weinig	financiële	of	personele	
middelen of een beperkte interne deskundigheid. De herziene auditcycli maken 
het systeem beter toepasbaar voor kmo’s. De mogelijkheid tot registratie van één 
enkel	 concern	 verlaagt	 de	 administratieve	 en	 financiële	 last	 voor	 organisaties	
met verscheidene vestigingen. Voor lokale autoriteiten helpt EMAS bij het 
stroomlijnen van de milieuactiviteiten en -eisen, bijv. in administratie, bouw, 
gezondheid en onderwijs.

Alvorens de voordelen van een EMAS-registratie te kunnen genieten, moet een 
organisatie de volgende stappen ondernemen:

1.   Een milieuanalyse uitvoeren
De	organisatie	moet	een	geverifieerde	initiële	milieuanalyse	uitvoeren	waar-
bij wordt gelet op alle milieuaspecten van de activiteiten, producten en di-
ensten, milieubeoordelingsmethoden, het wet- en regelgevingskader en de 
bestaande praktijken en procedures inzake milieubeheer van de organisatie. 

2.   Een milieubeleid goedkeuren
Voor de EMAS-registratie moet de organisatie een milieubeleid goedkeuren en 
zichzelf ertoe verbinden alle relevante milieuwetgeving na te leven en haar 
milieuprestaties continu te verbeteren. 

3.   Een milieubeheersysteem invoeren
Op basis van de resultaten van de milieuanalyse en het beleid (doelstellingen) 
moet er een milieubeheersysteem ingevoerd worden. Het milieubeheersys-
teem is gericht op de verwezenlijking van de door het topkader vastgestelde 
milieubeleidsdoelstellingen. Het beheersysteem moet de verantwoordeli-
jkheden, doelstellingen, middelen, operationele procedures, opleidingsbe-
hoeften, controle- en communicatiesystemen bepalen.

4.   Een interne milieuaudit uitvoeren
Nadat het milieubeheersysteem is vastgelegd, moet er een milieuaudit 
uitgevoerd worden. Tijdens deze audit wordt met name beoordeeld of het 
systeem operationeel is en of het overeenstemt met het beleid en het pro-
gramma van de organisatie. Er wordt tevens gecontroleerd of de organisatie 
de relevante milieuvoorschriften naleeft. 

5.			Een	milieuverklaring	voorbereiden	
De organisatie moet een openbare verklaring afleggen over haar milieupresta-
ties. Daarin worden de geboekte resultaten vergeleken met de milieudoelstel-
lingen. Verder wordt bepaald welke stappen er in de toekomst nodig zijn om 
de milieuprestaties van de organisatie gestaag te verbeteren. 

6.   Onafhankelijke verificatie door een EMAS-verificateur
Een EMAS-verificateur, erkend door een EMAS-accreditatie-instantie van een 
lidstaat, bestudeert en controleert de milieuanalyse, het milieubeheersys-
teem, de auditprocedure en de milieuverklaring.

7.			Registratie	bij	de	bevoegde	instantie	van	de	lidstaat
De gevalideerde verklaring wordt ter registratie aan de bevoegde instantie 
toegestuurd en openbaar gemaakt.

8.   De geverifieerde milieuverklaring gebruiken 
De milieuverklaring kan gebruikt worden om prestatiegegevens te vermelden 
in marketinginstrumenten of voor een evaluatie van de toeleveringsketen en 
het aankoopbeleid. De organisatie kan informatie van de gevalideerde verk-
laring gebruiken om haar activiteiten te promoten met het EMAS-logo, lever-
anciers te evalueren op grond van de EMAS-eisen en de voorkeur te geven aan 
leveranciers die geregistreerd zijn bij EMAS. 

Wat is EMAS? 
Een stapsgewijze invoering 
van EMAS

Wat zijn de voordelen van 
deelname aan EMAS?
EMAS biedt talrijke voordelen aan de deelnemende organisaties, zoals: 

(I)			Betere	milieu-	en	financiële	prestaties
•	 Hoogstaand	milieubeheer
•	 Hulpbronnenefficiëntie	en	lagere	kosten

(II)   Verbeterd beheer van risico’s en zakelijke kansen
•	 Waarborg	van	volledige	naleving	van	de	milieuwetgeving	
•	 Minder	risico	op	milieuboetes	
•	 Ontlasting	van	opgelegde	taken
•	 Benutting	van	stimulansen	tot	deregulering

(III)			Betere	geloofwaardigheid,	reputatie	en	transparantie
•	 Onafhankelijke	validering	van	de	milieuverklaring
•	 Gebruik	van	het	EMAS-logo	voor	marketingdoeleinden
•	 Verhoging	van	de	afzet	op	markten	waar	veel	belang	gehecht	wordt	 
      aan ecologische productieprocedés 
•	 Verbetering	van	 relaties	met	klanten,	de	plaatselijke	en	brede	ge 
      meenschap en regelgevers

(IV)   Meer betrokken en beter gemotiveerd personeel
•	 Verbetering	van	de	arbeidsomstandigheden
•	 Versterking	van	de	motivatie	van	het	personeel
•	 Versterking	van	het	groepsgevoel

Samen leiden deze punten tot de drie onderscheidende kenmerken van EMAS:

Prestatie – Geloofwaardigheid – Transparantie 

Sommige	 lidstaten	 bieden	 financiële	 stimulansen	 aan	
EMAS-organisaties. Zo kunnen EMAS-organisaties, af-
hankelijk van hun vestigingsplaats, langere inspectie-
intervallen, lagere vergunningskosten, snellere aflevering 
van vergunningen of een betere toegang tot financiering 
genieten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de nationale bevoegde instantie in uw lidstaat.

            http://ec.europa.eu/environment/emas


