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1 Voorwerp en toepassingsgebied 

Het doel van deze procedure is de manier te beschrijven waarop het register van de milieu en safety eisen wordt 
opgesteld en up-to-date gehouden alsmede de implementering van nieuwe eisen. 
Deze procedure geldt voor aile eisen die van toepassing zijn op de gebouwen binnen de registratieperimeter van 
Emas en OHSAS. Deze eisen kunnen verscheidene vormen aannemen: 

• de reglementen die specifiek zijn voor de activiteit of de ingenomen gebouwen (exploitatievergunning 
bijvoorbeeld, Codex Welzijn op het werk, Arab, Arei); 

• de andere dan wettelijke eisen die specifiek zijn voor de organisatie; 
• de eisen die specifiek zijn voor de administratie; 
• de wetten die in het algemeen op het milieu en/of safety van toepassing zijn; 
• de machtigingen, licenties en vergunningen. 

2 Definities en afkortingen 

MC : Milieu consulent 

PA: Preventieadviseur 

FOD : Federale Overheidsdienst 

POO : Programmatorische Overheidsdienst 

FIDO : Federaal lnstituut voor Duurzaam Ontwikkeling 
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KBIN: Koninklijk Belgisch lnstituut voor Natuurwetenschappen 
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3.1 FLOWCHART EN ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT DE WETGEVING, MACHTIGINGEN EN VERGUNNINGEN MILIEU 

NEEN 

1. Gemeenschappelijk 
register opstellen · 

2. Gemeenschappelijk 
register updaten 

JA 

4. lntegreren in register 

5. Opstellen en 
bijwerken register site 

6. Conform brengen site 

7. Option: opstellen van 
een doelstellingsfiche 

9. Controle door 
verantwoordelijke 

NEEN 
Einde 

8. Planning 

JA 
Einde 
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1. De verantwoordelijke van het gemeenschappelijk Emas register (EMAS-coôrdinator van FIDO) is belast met het 
opstellen en updaten van het gemeenschappelijk register van de milieuwetgeving. Om de milieureglementering en 
de wijzigingen op internationaal, Europees, nationaal of regionaal te identificeren, raadpleegt de verantwoordelijke 
van het register de websites van Leefmilieu Brussel en van Brussels Agentschap voor de Onderneming. Hij stelt op die 
manier het register op dat bestaat uit een lijst van wetten en reglementen in verband met de activiteiten en diensten van 
FOD / PODs. 

2. 3. 4. De verantwoordelijke van het gemeenschappelijk Emas register past elke drie maanden de lijst aan en 
stuurt deze naar de MC. Ais het om een nieuwe wetgeving gaat, past hij het in het register aan. 

5. De MC is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het Emas register van de van toepassing 
zijnde milieueisen. Dit is het register van de milieuwetgeving voor Kbin-activiteiten, dat gebaseerd is op het 
gemeenschappelijk register. De vastgelegde frequentie voor het updaten van het register is ten minste eenmaal 
per jaar. 

6. De MC is belast met het voldoen van de site aan de milieuwetgeving. De staat van conformiteit wordt 
opgenomen in het Emas register van naleving van de regelgeving, alsook in de milieuanalyse. 

7.8. Er wordt, zo nodig, een doelstellingsfiche gemaakt door de MC. De doelstelling wordt omschreven en de 
personeels-, materiële en financiële middelen worden omschreven. 

9. De MC gaat na of de site in overeenstemming is met de voorschriften 

3.3 FLOWCHART EN ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT DE WETGEVING, MACHTIGINGEN EN VERGUNNINGEN SAFETY 

1. ldentificeren en verifieren van de 

wettelijke en andere eisen indien van -------------~~ 
toepassing? Wetswijzigingen dmv 

nieuwsbrief Prebes 

2. Lijst van wetgeving die van 
toepassing is 

3. Evaluatie van 01.ereenstemming met,___~ 
wettelijke eisen 

5200 OHSAS 
wettelijk register 

OK, jaarlijks herhalen 

4. NOK, opnemen bij RIE of project \Oor JAP. Jaarlijks 
herhalen. 
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1. Voor het opstellen van het OHSAS wettelijk register met de wettelijke eisen ivm Safety, zal de PA van het KBIN 
zelf het register opstellen. De wetgeving inzake welzijn op het werk is een gecotirdineerde wetgeving van op de 
site van FOD Waso http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102 . Andere wetgeving en 
verplichtingen worden jaarlijks nagegaan bij de bevoegde instanties (gewest, gemeente, ... ) 

2. De PA is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het OHSAS register van de van toepassing 
zijnde Safety eisen. De vastgelegde frequentie voor het updaten van het register is eenmaal per jaar. De inventaris 
van de van toepassing zijnde wetgeving wordt neergeschreven in 5200 OHSAS Wettelijk register. 

3. De evaluatie van overeenstemming met de wettelijke eisen wordt uitgevoerd door de PA. De evaluatie wordt 
neergeschreven in 5200 OHSAS wettelijke register. Het model van het register is opgenomen in de bijlage. 

4. Er wordt, zo nodig, een element toegevoegd aan de RIE of een project opgenomen in het Safety jaaractieplan 
door de PA. De doelstelling wordt omschreven en de personeels-, materiële en financiële middelen worden 
omschreven. Ook wanneer een communicatie naar derden of belanghebbenden nodig is zal dit worden 
opgenomen in de RIE. 

Voor het OHSAS wettelijk register zal de PA jaarlijks nagaan of er nieuwe wetgeving is. 

4 Referentiedocumenten 

Code Titel 
Registratie EMAS Register van de van toepassing zijnde milieueisen 
Regjstratie EMAS Register van machtigingen en vergunningen 
Re_gJstratie EMAS Register naleven re__g_e!.9.eving 
Registratie OHSAS wettelijk register 
lnstructie Regelgeving auditversla__g_ 
Bijla__g_e Mode! van EMAS register van de van toepassing zijnde milieueisen 
Bijlag_e Model van EMAS register van machtigingen en vergunningen 
Bijla__g_e Mode! van EMAS register naleven regelgeving 
Bijlage Mode! van OHSAS wettel!i_k register 

5 Overzicht van de wijzigingen 

Datum Motief Versie 
01/09/2014 Originele versie 01 
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Bijlagen 

Model van EMAS register van de van toepassing zijnde milieueisen 

Referentie 
NU MAC 
Toepassingsveld 
Type document 
Ti tel 
Datum 
Publicatiewijze 
Publicatiedatum 
Datum van 
inwerkingtreding 
Laatste wijziging 

Datum einde van de 
toepassing 

lnhoud 
ONZE VERPUCHTINGEN 
Domeinen 
Trefwoorden 
Opmerkingen 
Verwante teksten 
Link naar de 
geconsolideerde versie 

Conformiteit 
Datum van bijwerking 
van de fiche 

Model van EMAS register van machtigingen en vergunningen 

Betrokken gebouw Vergunnin_g_ !Y_pe Leveringsdatum 

Model van EMAS register naleven regelgeving 

Fiches van het gemeenschappelijk register bladzijde 

* C= Conform, NC = Niet conform, NA= N1et van toepassmg 

C/NC/ 
NA* 
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Vervaldatum 

brandweer 

Enkel de versie op https:/lshare.natura/sciences.be van dit document is bijgewerkt. 
Afdrukdatum: 0110912014 



PROCEDURE 
BEHEER VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE 

MILIEU- EN SAFETY- EISEN 

Model van OHSAS wettelijk register 

prioriteit 
1-5 (1-
ni et 
belangrijk 

Van Il 5-
toepassing super 
(actie, info, belangrijk 

Eisen Wetgeving Bron nvt) ONZE VERPLICHTINGEN ) 
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Datum 
Actie check 


