Werkwijze SCCM bij EMAS-registratie
Versie 9 mei 2007
SCCM is door de Nederlandse Staat aangewezen als bevoegde instantie in het kader van de EMASverordening. De bevoegde instantie registreert de deelnemende bedrijven en geeft het
registratienummer en het recht tot het voeren van de EMAS-logo’s.
Basis voor de werkwijze van SCCM is de EMAS-verordening (Nr. 761/2001 van 19 maart 2001) en in
het bijzonder de artikelen 5, 6, 7 en 8 daaruit.
Eerste aanvraag
1 Een aanvraag voor EMAS-registratie wordt door SCCM in behandeling genomen wanneer de
registratiekosten* zijn voldaan en de volgende documenten zijn verstrekt:
ingevuld aanvraagformulier EMAS-registratie dat is ondertekend door een daartoe bevoegd
manager van de organisatie; door ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de
aanvrager in te stemmen met de door SCCM gehanteerde voorwaarden voor EMASregistratie.
een originele door de milieuverificatie-instelling gewaarmerkte milieuverklaring;
een originele verklaring van een erkende milieuverificatie-instelling dat wordt voldaan aan de
eisen van de EMAS-verordening.
2 Ter voorbereiding van de registratie worden door SCCM de volgende handelingen verricht:
toetsen of voldaan is aan de onder 1 genoemde punten;
toets van de inhoud van de EMAS-milieuverklaring op hoofdlijnen;
benaderen van vergunningverlenende instanties om te verifiëren of er geen bezwaren zijn
tegen het verlenen van de EMAS-registratie.. Dit gebeurt op basis van art. 6.1 van de
verordening. De aanvrager ontvangt een kopie van de brief.
3 Indien voldaan wordt aan de eisen van de verordening en er geen bezwaren zijn tegen het verlenen
van de EMAS-registratie wordt een deelnamebewijs opgesteld, waarop vermeld staat:
registratienummer;
naam organisatie, adres en locatie;
activiteiten waarop de registratie betrekking heeft;
naam van de milieuverificatie-instelling;
het logo dat mag worden gevoerd (bijlage IV) verordening;
geldigheidsduur van de registratie.
Voor de registratie bij SCCM worden geen kosten in rekening gebracht.
Tussentijds
De EMAS-deelnemer dient ervoor te zorgen dat voortdurend wordt voldaan aan de eisen van de
EMAS-verordening. Indien er wijzigingen optreden in de activiteiten van het bedrijf of de organisatie
dient de EMAS-deelnemer de bevoegde instantie daarvan op de hoogte te stellen en, wanneer het om
aanzienlijke wijzigingen gaat, aan te tonen dat nog steeds voldaan wordt aan de EMAS-verordening.
De bevoegde instantie is in bepaalde gevallen gerechtigd om tussentijds de registratie van de EMASdeelnemer te schorsen of in te trekken. De in de bijlage opgenomen procedure wordt daarbij gevolgd.
Ook kan de bevoegde instantie van de EMAS-deelnemer vragen om een milieuverificatie-instelling in
te schakelen om, in bijzondere gevallen, te laten onderzoeken of nog aan de voorwaarden van de
EMAS-verordening wordt voldaan.
SCCM Werkwijze SCCM bij EMAS-registratie
N070509 d.d. 9 mei 2007

1

De jaarlijkse updates van de milieuverklaringen moeten tijdig bij de bevoegde instantie worden
ingediend met een verklaring van goedkeuring door een erkende EMAS verificatie-instelling. Het niet
tijdig indienen kan reden zijn tot schorsing of intrekken van de EMAS-registratie.
Verlenging
Bij een verlenging van een registratie dient de EMAS-deelnemer de volgende documenten te
verstrekken:
- een originele door de milieuverificatie-instelling gewaarmerkte milieuverklaring;
- een originele verklaring van een erkende milieuverificatie-instelling dat wordt voldaan aan de eisen
van de EMAS-verordening.
Bij een verlenging hoeft niet opnieuw een aanvraagformulier te worden ingevuld. In principe worden de
betrokken overheden door SCCM niet opnieuw geconsulteerd. Bij twijfel of bijzondere situaties in het
verleden kan daarvan worden afgeweken. Wanneer SCCM ervan overtuigd is dat de EMAS-deelnemer
voldoet aan de eisen van de EMAS-verordening wordt de registratietermijn verlengd met drie jaar en
een nieuw bewijs van registratie verstrekt.
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Voorwaarden voor EMAS-registratie
Met de ondertekening van het EMAS-aanvraagformulier door een daartoe bevoegde functionaris
verklaart de organisatie dat wordt ingestemd met de volgende voorwaarden.
Definities
EMAS-verordening:
Verordening (EG) Nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001
en eventuele wijzigingen daarop.
Bevoegde instantie:
Door de Nederlandse staat aangewezen organisatie in het kader van art. 5 van de EMASverordening. In Nederland is dat de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en
arbomanagementsystemen. In deze voorwaarden afgekort als SCCM.
EMAS-deelnemer:
Organisatie die door de bevoegde instantie is geregistreerd in het kader van de EMASverordening.
Milieuverificatie-instelling:
Organisatie die een overeenkomst heeft met SCCM voor het gebruik van het EMASverificatiesysteem en is erkend door de Raad voor Accreditatie voor de uitvoering van verificatiewerkzaamheden in het kader van de EMAS-verordening.
Deelnamebewijs:
Een door de bevoegde instantie uitgegeven bewijs waarop essentiële gegevens over de
EMAS-deelnemer staan vermeld.
EMAS-logo versie 1:
EMAS-logo volgens bijlage IV van de verordening met de tekst ‘geverifieerd
milieumanagementsysteem’;
EMAS-logo 2:
EMAS-logo volgens bijlage IV van de verordening met de tekst ‘gevalideerde informatie’;
Leidraden/richtsnoeren
Door de Europese Commissie vastgestelde toelichtingen die zijn opgesteld opdat de EMASverordening in alle lidstaten consequent wordt uitgevoerd.
Algemeen
-

Een organisatie die is geregistreerd als EMAS-deelnemer verplicht zich om gedurende de
looptijd van de registratie te voldoen aan de eisen van de EMAS-verordening.

-

Indien bij de EMAS-deelnemer, ten opzichte van het moment van de laatste goedgekeurde
milieuverklaring, aanzienlijke veranderingen in de activiteiten of organisatie plaatsvinden
dient de EMAS-deelnemer een milieuverificatie-instelling te laten beoordelen of nog wordt
voldaan aan alle voorwaarden van de EMAS-verordening. De bevoegde instantie dient op de
hoogte te worden gebracht van deze aanzienlijke wijzigingen en de conclusies van de
milieuverificatie-instelling.
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-

Indien een EMAS-geregistreerde organisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden van de
verordening of er ernstige signalen van derden zijn op basis waarvan zou kunnen worden
getwijfeld of wel wordt voldaan aan de voorwaarden van de EMAS-verordening, dient de
bevoegde instantie hierover te worden geïnformeerd. Als ernstige signalen kunnen
bijvoorbeeld worden beschouwd besluiten van het bevoegd gezag of maatregelen van het
openbaar ministerie.

-

De bevoegde instantie kan een EMAS-deelnemer verplichten, indien daar gegronde
aanleiding voor is, om een milieuverificatie-instelling in te schakelen om te laten onderzoeken
of aan alle voorwaarden van de EMAS-verordening wordt voldaan.

-

Een EMAS-deelnemer is verplicht tot het geven van alle door de bevoegde instantie
gevraagde informatie die benodigd is om te beoordelen of bij voortduring wordt voldaan aan
de voorwaarden die de EMAS-verordening stelt.

Geldigheidsduur
-

De registratie geldt in principe tot de op het deelnamebewijs aangegeven datum.

-

Een EMAS-deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe
gevalideerde milieuverklaring.

-

Een EMAS-deelnemer is verplicht om jaarlijks een bijgewerkte en gevalideerde
milieuverklaring in te dienen. In uitzonderingsgevallen kan van de jaarlijkse frequentie
worden afgeweken. Hiervoor dient vooraf toestemming te zijn verkregen van de bevoegde
instantie.

-

Een registratie kan in bijzondere gevallen, zoals beschreven in deze voorwaarden, door de
bevoegde instantie tussentijds worden geschorst of ingetrokken.

Schorsing en intrekking
-

De bevoegde instantie kan de EMAS-registratie schorsen wanneer:
*
niet tijdig een door een erkende milieuverificatie-instelling goedgekeurde
milieuverklaring aan de bevoegde instantie wordt voorgelegd;
*
in de tussenliggende jaren niet tijdig een bijgewerkte en gevalideerde
milieuverklaring wordt ingediend;
*
de EMAS-deelnemer de bevoegde instantie onvoldoende informatie geeft om te
beoordelen of voldaan wordt aan de voorwaarden van de verordening;
*
er gegronde signalen zijn dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de
EMAS-verordening en daarmee de geloofwaardigheid van de EMAS-verordening in
het geding komt;
*
de EMAS-deelnemer de EMAS-logo’s niet gebruikt volgens de voorwaarden
beschreven in de verordening en de leidraad over het gebruik van het EMAS-logo.
*
de registratievergoeding niet tijdig wordt voldaan.

-

De bevoegde instantie kan de EMAS-registratie intrekken wanneer:
*
de EMAS-deelnemer niet binnen drie maanden na hiertoe te zijn verzocht een door
een erkende milieuverificatie-instelling goedgekeurde milieuverklaring heeft
ingediend bij de bevoegde instantie;
*
de bevoegde instantie tot de conclusie komt dat niet meer aan alle voorwaarden van
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*
*

de EMAS-verordening wordt voldaan;
de EMAS-deelnemer niet binnen drie maanden na daartoe te zijn aangemaand de
jaarlijkse registratievergoeding heeft voldaan;
de EMAS-deelnemer niet binnen drie maanden heeft voldaan aan het verzoek van
de bevoegde instantie tot het opheffen en/of rectificeren van overtredingen op het
gebruik van de EMAS-logo’s.

Gebruik EMAS-logo’s
-

-

-

De EMAS-deelnemer krijgt het recht om de logo’s versie 1 en 2 te gebruiken zoals
beschreven art. 8 en bijlage IV van de verordening. De EMAS-logo’s dienen altijd te zijn
voorzien van het door de bevoegde instantie afgegeven registratienummer.
De EMAS-deelnemer dient zich te houden aan de leidraad voor het gebruik van het EMASlogo opgesteld door de Europese Commissie.
De EMAS-deelnemer dient bij vragen van de bevoegde instantie over het gebruik van
EMAS-logo versie 2 terstond een bewijs te kunnen overleggen dat de informatie waaraan
het EMAS-logo versie 2 is verbonden is gevalideerd door een daartoe erkende
milieuverificatie-instelling.
De EMAS-logo’s mogen alleen worden gebruikt in relatie tot de activiteiten van de
geregistreerde organisatie zoals die zijn opgenomen op de validatieverklaring van de EMASverificateur. Nooit mag de suggestie worden gewekt dat onderdelen of activiteiten die niet tot
de geregistreerde organisatie vallen een EMAS-registratie hebben.

Vergoeding
-

Voor de registratie bij SCCM worden geen kosten in rekening gebracht.

Bezwaar en beroep
-

Een EMAS-deelnemer kan bij het bestuur van SCCM bezwaar aantekenen tegen de door de
bevoegde instantie genomen beslissingen. Wanneer de reactie van het bestuur
onbevredigend is kan een beroep worden aangetekend bij het College van Beroep van
SCCM.

Aansprakelijkheid
-

SCCM en de Nederlandse Staat kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
geleden door schorsing of intrekken van de EMAS-registratie.

Onvoorzien
-

Voor gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van SCCM.
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