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Interne auditprocedure: 
 
Ten behoeve van een systematische controle op de werking van het milieuzorgsysteem moet er periodiek 
een controle worden uitgevoerd naar: 
• Good housekeeping op de diverse werkplekken (de praktijkcontrole) 
• De mate van naleving van geldende wet- en regelgeving (de juridische controle) 
• De werking van het milieuzorgsysteem (de systeemcontrole) 
 
De organisatie en uitvoering van de interne controles ziet er als volgt uit: 
 
 
Onderwerp 

 
Uitvoerder(s) 

 
Datum uitvoering 

 
Good Housekeeping 

 
MC / PvdB 

 
03-10-2016 

 
Wet- en regelgeving 

 
MB / PvdB / MC  

 
03-10-2016 

 
Milieu en organisatie 

 
MB / PvdB / MC 

 
03-10-2016 

 
Werkinstructie bij uitvoering van de interne controle: 
 
• Controleer als eerste de mate van milieubewust werken op de diverse werkplekken in het bedrijf (de 

praktijkcontrole).  
• Controleer daarna – aan de hand van de gegevens uit de praktijkcontrole(s) -  de mate naleving van 

de geldende wet- en regelgeving (de juridische controle). Ten behoeve van deze controle is het van 
belang om met name de archiefmappen ‘Wet- en regelgeving’, ‘Afvalstoffenadministratie’ en 
‘Onderzoeken en inspecties’ door te nemen. Beoordeel direct daarna de werking van het 
milieuzorgsysteem. Ten behoeve van deze controle is het van belang om met name het ‘Handboek 
Milieuzorg’ en de archiefmappen en ‘Hulpstoffenadministratie’ bij de hand te hebben. 

• Geef per controlepunt aan of het ‘G’ goed (genoeg), ‘V’ voldoende (functioneel, maar voor 
verbetering vatbaar), of ‘O’ onvoldoende (voldoet niet meer aan de norm) beoordeeld kan worden.  

• Noteer bij geconstateerde tekortkomingen op de actiepuntenlijst het nummer van de vraag en de 
bevinding. 

• Stel - aan de hand van de bevindingen – de nodige corrigerende en preventieve acties vast en leg 
deze vast op de actiepuntenlijst. Zorg er altijd voor dat de corrigerende actie altijd een preventieve 
werking heeft in plaats van curatief. Anders kan in de toekomst dezelfde fout opnieuw optreden. 

• Zorg ervoor dat binnen 1 maand, elke corrigerende actie geëvalueerd wordt op mate van realisatie en 
effectiviteit en vink de realisatie af in de laatste kolom van de actiepuntenlijst. 
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3. GOOD HOUSEKEEPING 
(Technische aspecten) 

 

3.1 BEDRIJFSKANTOOR  

 
Nr. 

 
Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

3.1 - 1 De afdeling ziet er netjes uit. X   

3.1 - 2 Er vindt een juiste inzameling van KGA plaats X   

3.1 - 3 Tonercartridges worden ter recycling aangeboden X   

3.1 - 4 Oud-papier wordt juist ingezameld X   

 

3.2 PRODUCTIEHAL EN MAGAZIJN 

 
Nr. 

 
Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

3.3 - 1  X   

3.3 - 2 De afwerking ziet er netjes uit X   

3.3 - 3 Er staan relevante werkvoorraden X   

3.3 - 4 Er staan geen oude voorraden X   

3.3 - 5 De stoffen zijn juist geëtiketteerd X   

3.3 - 6 Emballage wordt op tijd afgesloten  X  

3.3 - 7 Er wordt altijd gewerkt met afsluitbare emballage  X  

3.3 - 8 Als dagelijks wasmiddel wordt alleen maar een K3-product gebruikt X   

3.3- 10 Er worden alleen chloorvrije spuitbussen gebruikt   X  

3.3 - 11 De poetsdoekenbakken zijn afsluitbaar X   

3.3 - 14 Er vindt een juiste inzameling van KGA plaats X   

3.3 - 15 Er vindt een goede scheiding plaats van bont- en witpapier X   

3.3 - 16 Er vindt een juiste inzameling van kunststoffen plaats  X   

3.3 - 17 Het acculaadstation ziet er ordelijk uit X   

3.3 - 18 Bij het acculaadstation hangt het bord ‘vuur, open vlam en roken verboden’ X   

3.3 - 19 Er vindt voldoende ventilatie plaats bij het acculaadstation X   
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3.3 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE HULP- EN AFVALSTOFFEN (Productiehal) 

 

Nr. 

 

Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

3.4 - 1 De opslagkast zien er netjes uit X   

3.4 - 2 In de opslagkast wordt niet te veel opgeslagen X   

3.4 - 5 De toegangsdeur wordt na gebruik altijd dichtgedaan X   

3.4 - 8 De ventilatieroosters zijn niet geblokkeerd (door bijvoorbeeld emballage) X   

3.4 - 9 De emballage is bestand tegen de daarin opgeslagen stoffen X   

3.4- 10 Emballage wordt juist gestapeld X   

3.4 - 11 De compartimentering van stoffen geschiedt op een juiste manier 
(ontvlambare stoffen niet bij corrosieve/bijtende stoffen) 

X   
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2. WET- EN REGELGEVING 
(Juridische aspecten) 

 
Nr. 

 
Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

2.1 - 1 In hoeverre is Activiteitenbesluit Actueel? X   

2.1 - 2 In hoeverre worden de vergunningsvoorschriften in de praktijk nageleefd? X   

2.1 – 3 In hoeverre worden de besluitvoorschriften in de praktijk nageleefd? X   

2.1 – 4 In hoeverre is er via de internetsite www.niwo.nl gecontroleerd of de 
afvalverwerkers nog vergunninghouders zijn? 

X   

2.1 - 5 Zijn in de online documentenmap kopieën van de actuele (niet verlopen) 
vergunning of ISO 14001-certificaten van Van Elst aanwezig? 

X   

2.1 - 6 In hoeverre is van elke gevaarlijke afvalstroom van Van Elst een actuele 
Euralcode afgegeven (vastgelegd op een groen of wit OG-formulier)? 

X   

2.1 – 7 In hoeverre worden alle B1- en B2-formulieren van Van Elst overzichtelijk bij 
elkaar bewaard? 

X   

2.1 – 8 In hoeverre worden alle gevaarlijke afvalstoffen op een juiste manier 
afgevoerd? 

X   

Milieuconvenanten 

2.2 - 1 In hoeverre is de informatie (de factsheets) van de RI&E nog actueel (zie 
www.kvgo.nl of www.fo-industrie.nl/document/hbgi.htm) 

X   

2.2 - 2 In hoeverre is de (laatst ingevulde) (digitale) 'Checklist Milieumaatregelen 
Grafische Industrie’ nog actueel? 

X   

2.2 - 3 In hoeverre worden de 'algemene'-maatregelen uit de RI&E   nageleefd? X   

2.2 - 4 In hoeverre worden de 'processpecifieke'-maatregelen uit de RI&E  
nageleefd? 

X   

2.2 - 6 In hoeverre worden de 'energiereductie'-maatregelen uit de RI&E nageleefd? X   

2.2 - 7 In hoeverre worden de 'afvalpreventie'-maatregelen uit de RI&E nageleefd? X   

Overige wet- en regelgeving 

2.4 - 2 In hoeverre wordt voldaan aan de besluitvorming omtrent  Legionella-
beheersing. 

X   
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1. MILIEU EN ORGANISATIE 
(Organisatorische aspecten) 

 
Nr. 

 
Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

Algemene eisen 

1.1 - 1 Is de systeembeschrijving van de werking van het milieuzorgsysteem nog 
steeds goed (is daarbij de bedrijfsbeschrijving nog steeds representatief voor 
de huidige bedrijfsactiviteiten)? 

X   

1.1 - 2 Is het milieuzorgsysteem nog steeds certificeerbaar volgens de SCGM (zie 
laatste auditrapport)? 

X   

Milieubeleid 

1.2 - 1 Voldoet de inhoud van de milieubeleidsverklaring nog steeds aan de 
milieuzorgnormering? 

X   

1.2 - 2 Is de strekking/inhoud van de milieubeleidsverklaring nog steeds bij de 
medewerkers bekend? 

X   

Planning 

1.3 - 1 Zijn de ingevulde milieuzorgmodules nog steeds actueel (het register van 
milieuaspecten)? 

X   

1.3 - 2 Dekken de vragen van het interne controleformulier, onderdeel 3 ‘Good 
Housekeeping’, nog steeds alle relevante milieu-aspecten van het bedrijf af 
(het register van milieuaspecten)? 

X   

1.3 – 3 In hoeverre wordt er op een milieuverantwoorde wijze op nieuwe 
bedrijfssituaties ingespeeld (aankoop van een nieuwe machine of 
ver/nieuwbouw)? 

X   

1.3 – 4 In hoeverre wordt er op een milieuverantwoorde wijze grond- en hulpstoffen 
ingekocht (niet te veel en altijd met een veiligheidsinformatieblad)? 

X   

1.3 – 5 In hoeverre is het overzichtslijstje met relevante wet- en regelgeving nog 
actueel (het register van wet- en regelgeving)? 

X   

1.3 – 6 Omvatten de vragen van het interne controleformulier, onderdeel 2 ‘Wet- en 
Regelgeving’, nog steeds alle relevante wet- en regelgeving (het register van 
wet- en regelgeving)? 

X   

1.3 – 7 In hoeverre wordt er op tijd gereageerd op nieuwe wet- en regelgeving? X   

1.3 – 8 In hoeverre staat de directie achter de geformuleerde milieudoelstellingen en 
actieplannen? 

X   

1.3 - 9 In hoeverre zijn de milieudoelstellingen en actieplannen concreet en meetbaar 
en duidelijk toebedeeld aan een verantwoordelijke uitvoerder? 

X   
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Nr. 

 

Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

1.3 - 10 Wat is de kwaliteit van de uitvoering/concretisering van de 
milieudoelstellingen en actieplannen? 

X   

Implementatie en uitvoering 

1.4 - 1 In hoeverre zijn op dit moment de milieutaken onder de huidige medewerkers 
verdeeld (hebben er relevante personeelswisselingen plaats gevonden)? 

  X 

1.4 - 2 In hoeverre zijn de toebedeelde milieutaken bij de diverse medewerkers 
bekend (ook wanneer hij of zij de 2de verantwoordelijke is)? 

X   

1.4 - 3 In hoeverre beschikken de taakverantwoordelijken over voldoende kennis om 
hun taken te kunnen uitvoeren (geven medewerkers aan dat zijn etra 
opleiding nodig hebben)? 

X   

1.4 - 4 In hoeverre zijn er de nodige middelen (geld/hulpmiddelen/voorzieningen) 
voorhanden om de taken te kunnen uitvoeren? 

X   

1.4 - 5 In hoeverre worden de toebedeelde milieutaken door de medewerkers 
daadwerkelijk nageleefd? 

X   

1.4 - 6 In hoeverre wordt milieuzorg tijdens het werk besproken/in hoeverre leeft 
milieuzorg op de werkvloer? 

X   

1.4 – 7 In hoeverre wordt er op tijd en op een juiste manier met derden 
gecommuniceerd (over milieubeleid, melden van nieuwe machines etc.)? 

 X  

1.4 – 8 In hoeverre worden er – daar waar nodig – gespreksnotities gemaakt van 
gesprekken met derden? 

X   

1.4 – 9 In hoeverre functioneert over het algemeen de huidige opzet en structuur van 
het milieu-archief? 

X   

1.4 – 10 In hoeverre is de milieuarchief actueel (is de inhoudsopgave volledig en zijn  
alle relevante documenten te vinden)? X   

1.4 – 11 In hoeverre zijn alle milieudocumenten actueel? X   

1.4 – 12 In hoeverre zijn de medewerkers op de hoogte van de locatie en de inhoud 
van het milieu-archief? 

X 
 

  

1.4 - 13 Worden de afspraken over de scheiding en afvoer van (gevaarlijke) 
afvalstoffen door de medewerkers goed nageleefd? 

X   

1.4 - 14 Worden derden (monteurs, installateurs) altijd gewezen op de interne 
afspraken omtrent interne milieuzorg? 

X   

1.4 - 15 In hoeverre weet het personeel wat er gedaan moet worden in noodsituaties 
(met name als het gaat om het opruimen van lekkages e.d.)? 

X   

Interne controles 
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Nr. 

 

Milieuzorgelement 

Beoordeling 

G V O 

1.5 - 1 In hoeverre bevat het intern controleformulier nog alle relevante 
controlepunten? 

X   

1.5 - 2 Worden de controles op tijd uitgevoerd? X   

1.5 - 3 In hoeverre is de procedure ‘interne contoles’ nog actueel? X   

Evaluatie milieubeleid 

1.6 - 1 In hoeverre bevat het evaluatieformulier nog alle relevante evaluatiepunten? X   

1.6 - 2 Wordt de evaluatie van het milieubeleid op tijd uitgevoerd? X   

1.6 - 3 In hoeverre is de procedure ‘evaluatie van het milieubeleid’ nog actueel? X   

 

 


