EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw
reputatie.
Elke organisatie, ongeacht grootte of sector, die producten of diensten levert.
Zet u zich in om uw impact op het milieu aan te pakken en wilt u verder gaan dan ISO 14001? Dan kan EMAS helpen, of u nu een
grote fabrikant of een kleine serviceorganisatie bent.
EMAS is een door de Europese Commissie ontwikkeld managementinstrument waarmee organisaties hun milieuprestaties kunnen
evalueren, rapporteren en verbeteren. Met EMAS verplicht u zich tot het analyseren en verminderen van de effecten van uw
onderneming op het milieu. Zo laat u met EMAS zien dat u het milieu en uw aandeel daarin serieus neemt.
EMAS CE 1221/2009 bevordert transparantie en stelt u in staat om informatie te geven over uw milieuprestaties, zowel door uw
medewerkers actief bij de zaak te betrekken als door een externe milieuverklaring. Hiermee versterkt u bestaande relaties en wordt
u aantrekkelijker voor nieuwe klanten, wat uw bedrijf weer een nieuwe impuls geeft.
Wat u moet weten
Dankzij EMAS-certificering wordt uw organisatie opgenomen in een speciaal Europees register. Deze certificering gaat verder dan
ISO 14001, bijvoorbeeld door verplichte elementen als het communiceren van prestaties via milieuverklaringen en de participatie
van medewerkers.
Met EMAS toont u aan dat u voldoet aan de wettelijke eisen en continu werkt aan verbetering. Vereisten zijn onder meer:
Uitvoeren van een milieuanalyse
Opstellen van een milieubeleid
Opzetten van een milieubeheersysteem
Betrekken van medewerkers en externe belanghebbenden
Opstellen en publiceren van een milieuverklaring
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Certificering via Kiwa
Consumenten en bedrijven zijn zich steeds bewuster van hun indirecte invloed op het milieu, waardoor een aantoonbaar duurzame
bedrijfsvoering van steeds groter belang is. Klanten willen dat de producten en diensten die zij kopen een zo klein mogelijke impact
hebben op het milieu. EMAS-certificering toont aan dat u zich volledig inzet voor duurzaamheid.
Behaal samen met Kiwa uw EMAS-certificering en zorg er zo voor dat uw milieumanagementsystemen uw prestaties verbeteren. De
resultaten kunt u communiceren, waardoor u vertrouwen kunt opbouwen en een positief maatschappelijk imago kunt creëren.
Pluspunten en voordelen
Meer zichtbaarheid – Met uw geverifieerde, openbare milieuverklaring wordt u dankzij EMAS-certificering opgenomen in het
EMAS-register en kunt u het EMAS-logo gebruiken.
Verbeter uw reputatie – Met EMAS-certificering laat u belanghebbenden zien dat uw inzet voor maatschappelijke
verantwoordelijkheid verder gaat dan de reguliere normen.
Verlaag uw kosten – Dankzij EMAS kunt u vaststellen waar u verspilling en grondstoffenverbruik kunt terugdringen.
Verbeter uw prestaties – EMAS helpt u om doelstellingen te formuleren en uw milieuprestaties voortdurend te verbeteren,
zodat u de effecten van uw onderneming op het milieu kunt verminderen.
Creëer betrokkenheid bij medewerkers en management – EMAS verplicht u om medewerkers te betrekken en uw resultaten
te communiceren, waarmee u makkelijker mensen verbindt aan milieukwesties.
Voldoe aan de milieuregelgeving – EMAS helpt u de geldende milieuwetgeving te begrijpen en eraan te voldoen.
Bereik uw milieudoelstellingen – Door u te verplichten streefdoelen vast te stellen, kan EMAS u helpen deze te bereiken.
Begeef u op nieuwe markten – Met een EMAS-certificering kunt u nieuwe markten veroveren.
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