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BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN 
VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR 

GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS  

1. DOELEINDEN 

Het huidige document geeft leidraden voor de milieuverificateurs die optreden in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1221/2009 (EMAS III). 

2. BESTEMMELINGEN 

Met opvolging van de actualisering:  
 
- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau 
- Het BELAC-secretariaat 
- De auditoren voor de evaluatie van de milieuverificateurs voor EMAS 
- De geaccrediteerde milieuverificateurs voor EMAS 
 
 
Zonder opvolging van de actualisering: 
 
- Elke aanvrager 
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3. NORMATIEVE REFERENTIES 

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- 
en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de 
Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie. 
 
Verordening (EU) 2017/1505 van de commissie van 28 augustus 2017 tot wijziging van de 
bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad inzake de vrĳwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- 
en milieuauditsysteem (EMAS). 
 
Verordening (EU) 2018/2026 van de commissie van 19 december 2018 tot wijziging van 
bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS). 
 
Besluit (EU) 2017/2285 van de commissie van 6 december 2017 tot wijziging van de leidraad 
waarin de noodzakelijke stappen voor deelname aan EMAS worden uitgelegd, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS). 
 
De norm EN ISO/IEC 17021-1:2015 voor de instellingen die audits en certificatie van 
managementsystemen uitvoeren. 
 
De norm ISO/IEC 17021-2:2016 voor instellingen die audits en certificatie voor 
milieumanagementsystemen uitvoeren. 
 
BELAC 2-312: Verplichte leidraden voor de toepassing van de ISO/IEC 17021-1 norm door 
certificatie-instellingen van managementsystemen, voor zover deze betrekking hebben op de 
norm ISO 14001:2015. 
 
BELAC 2-314: In rekening brengen van wettelijke vereisten in het kader van certificatie 
volgens ISO 14001:2015. 
 
BELAC 3-12: De accreditatieprocedure: specifieke uitvoeringsmodaliteiten, hoofdstuk §6. 
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4. LEIDRADEN 

4.1. Algemeen 

De verordening (EG) nr. 1221/2009 (EMAS III) (hierna EMAS-verordening genoemd) is op 
11 januari 2010 in werking getreden.  
 
In 2017 zijn de bijlagen I, II en III van de EMAS-verordening gewijzigd om de wijzigingen 
op te nemen die verband houden met de herziening van de ISO 14001:2015-norm. 
Verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie tot wijziging van deze bijlagen is op 
18/09/2017 in werking getreden.  
 
Sinds 9 januari 2019 is ook een gewijzigde bijlage IV van de EMAS-verordening 
(Verordening (EU) 2018/2026) in voege. Deze wijziging omvat een update van de 
kernindicatoren van EMAS en de taal van de milieuverklaring. Het biedt EMAS-organisaties 
ook nieuwe mogelijkheden om te rapporteren over hun milieuprestaties en om de EMAS-
milieuverklaring van de organisatie ook voor andere rapportageverplichtingen te gebruiken.  
 
Geaccrediteerde milieuverificateurs moeten in overeenstemming zijn met de eisen van  
- Verordening EG 1221/2009 (EMAS III) 
- Verordening (EU) 2017/1505 
- Verordening (EU) 2018/2026  
- de norm EN ISO/IEC 17021-1:2015  
- de norm ISO/IEC 17021-2:2016 
- BELAC 2-312: voor zover betrekking op de norm ISO 14001:2015. 
- BELAC 2-314 
- BELAC 3-12 §6 

waarbij: 
- met "certificatie-instelling", "milieuverificateur" wordt bedoeld en met 

"certificatie", "verificatie en/of validatie" wordt bedoeld; 
- de voorschriften van de EMAS-verordening primeren op de eisen van de 

norm EN ISO/IEC 17021-1:2015 en het document BELAC 2-312; 
- het afleveren van het certificaat zoals beoogd in clausule 8.2. van de norm 

EN ISO/IEC 17021-1:2015 facultatief is. 
 
De leidraden, die hieronder opgegeven worden: 
- zijn aanvullende leidraden op de normen EN ISO/IEC 17021-1:2015 en ISO/IEC 

17021-2:2016 en de documenten BELAC 2-312, BELAC 2-314 en BELAC 3-12 §6 
en zijn enkel voor de EMAS-toepassing geldig; 

- zijn gebaseerd op de verordening EG 1221/2009 (EMAS III), Verordening 
(EU) 2017/1505 en Verordening (EU) 2018/2026 en Besluit (EU) 2017/2285 

 
De milieuverificateur dient rekening te houden met de laatste versie van de 
referentiedocumenten (zie deel 1 punt 3 van dit document) en met de gidsen door de 
Commissie opgesteld volgens de procedure van Art 46 van de verordening 1221/2009 (EMAS 
III). 
 
Wanneer de Commissie documenten publiceert die interpretaties bevatten op onderdelen van 
de EMAS-verordening dan zijn deze interpretaties leidend. 
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4.2. Aanvullende leidraden op de normen EN ISO/IEC 17021-1:2015 en 
ISO/IEC 17021-2:2016 en de documenten BELAC 2-312, BELAC 2-314 en 
BELAC 3-12 §6 

4.2.1. Leidraad 1: Auditoren en beslissers 

 
Artikel 20 van de EMAS verordening bevat de eisen met betrekking tot de 
milieuverificateurs. 
 
Het team aangesteld door de verificateur dient te zijn afgestemd op de activiteiten van de 
aanvrager en de milieuaspecten die daarmee verband houden. Tijdens de beoordeling van de 
aanvraag wordt over beide zaken informatie verzameld. Voor de samenstelling van het 
auditteam wordt verwezen naar het certificatiesysteem milieumanagementsystemen volgens 
ISO 14001. 
 
Bijkomende aandachtspunten zijn: 
- Kennis en begrip van de EMAS verordening, de leidraden die de Commissie heeft 

opgesteld voor de toepassing van de EMAS-verordening met inbegrip van de 
sectorale referentiedocumenten (art. 46 van de EMAS verordening). 

- Kennis van informatie-audits (tenminste één lid van het auditteam), de 
milieuverklaringen en de bijwerking ervan in samenhang met gegevensbeheer, 
gegevensopslag, gegevensverwerking, presentatie van gegevens in schriftelijke en 
grafische vorm ten behoeve van de evaluatie van mogelijke fouten en het gebruik van 
aannames en ramingen. Dit impliceert kennis over: de uitvoering van risicoanalyses 
met betrekking tot milieu-informatie, de bepaling van steekproeven, de verschillende 
niveaus van zekerheid en de daarvoor benodigde onderzoeksinspanningen, de 
uitvoering van kruisverificaties, het analyseren van de invloed van afwijkingen op 
het totaal (materialiteit), de toepassing van statistische technieken. De beslisser moet 
voldoende kennis hebben om te beoordelen of het verificatieonderzoek voldoet aan 
de daaraan gestelde eisen. 

- Naast het bijhouden van kennis met betrekking tot milieuaangelegenheden (inclusief 
duurzame ontwikkeling), moet ook kennis worden bijgehouden met betrekking tot 
informatie-audits zoals onder andere statistische technieken, methodieken van 
informatie-audits, technieken van uitvoering risicoanalyses, etc. (art. 20, 3.). 

 
De taken van de milieuverificateur zijn opgenomen in artikel 18 van de EMAS verordening. 
 

4.2.2. Leidraad 2: Voorbereiding van de beoordeling  

 
Welke eenheid in EMAS wordt geregistreerd, wordt met de milieuverificateur 
overeengekomen (artikel 25, 2. van de EMAS verordening) 
 
De kleinste in aanmerking komende eenheid voor registratie is een vestiging. Het is niet 
toegestaan delen van een uniek productieproces te verifiëren met het doel om delen van de 
locatie die niet aan EMAS voldoen uit te sluiten. 
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Een milieuverificateur dient minimaal vier weken vóór elke verificatie BELAC op de hoogte 
te brengen van de geplande verificatie (tijdstip en plaats) aan de hand van BELAC 6-211. Dit 
geldt voor zowel verificaties in België als in andere lidstaten.  
 
Bij verificaties in andere lidstaten dient ook de accreditatie- of vergunningsinstantie van de 
betreffende lidstaat vier weken vóór elke verificatie op de hoogte te worden gebracht. 
 

4.2.3. Leidraden 3: Beoordeling 

 
4.2.3.1. Leidraad 3.1. Beoordeling van het managementsysteem 

Indien reeds een ISO 14001-certificaat werd behaald, heeft dit invloed op de werkwijze van 
de milieuverificateur bij de beoordeling van het milieumanagementsysteem. In dat geval 
maakt de milieuverificateur gebruik van het eindverslag van de certificatie-instelling en 
worden door de verificateur alleen aanvullende eisen die EMAS stelt ten aanzien het 
milieumanagementsysteem beoordeeld. In bijlage II en bijlage III van de EMAS verordening 
zijn aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot het milieumanagementsysteem. 
Zie ook “§5. Aandachtspunten van EMAS III t.a.v. ISO 14001”. 
 
Bij de eerste verificatie moet de verificateur controleren of organisatie ten minste aan de 
volgende eisen voldoet:  

� er functioneert een volledig operationeel milieubeheersysteem (art. 18, 5. a) en bijlage 
II van de EMAS verordening); 

� er bestaat een volledig uitgewerkt en reeds gestart auditprogramma (art. 18, 5. b) en 
bijlage III van de EMAS verordening); 

� beoordeling door de directie is voltooid (art. 18, 5. c));  
� er is een milieuverklaring opgesteld (Bijlage IV van de EMAS verordening) en 

beschikbare sectorale documenten zijn in de overwegingen betrokken (art. 18, 5. d) 
van de EMAS verordening). 
 

De milieuverificateur verifieert o.a. via steekproeven of de resultaten van de interne audit 
betrouwbaar zijn (art. 18, 4.). 
 

4.2.3.2. Leidraad 3.2: Beoordeling van milieuverklaring (Bijlage IV) 

De milieuverificateur onderzoekt of de milieuverklaring en de eventuele overige te valideren 
milieu-informatie voldoet aan de eisen uit bijlage IV van de EMAS-verordening  
 
Doelstelling van de EMAS-milieuverklaring is om het publiek op een begrijpelijke manier te 
informeren over de ontwikkeling van de milieuprestaties. Voor dit doel is de bestendigheid 
van de informatie het belangrijkst. In dit licht is het uitgangspunt dat de EMAS-verificatie het 
publiek de zekerheid moet geven dat de in de milieuverklaring opgenomen informatie over de 
milieuprestaties en het geschetste beeld aannemelijk is. Volgens de EMAS-verordening moet 
de milieuverklaring betrouwbaar, geloofwaardig, juist en voldoen aan de eisen van de EMAS-
verordening (art. 2, 25.; art. 18, 2. d); art. 25, 8. a)). 
 
De milieuverificateur controleert de gegevens en de informatie in de milieuverklaring (art. 18, 
2d). Kruisverificaties kunnen een goed instrument zijn om bewust en/of onbewust gemaakte 
fouten op het spoor te komen. 
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Volgens art. 30.3 is het mogelijk dat het forum van accreditatie- en vergunningsinstanties 
richtsnoeren opstelt voor kwesties die tot de bevoegdheid van de accreditatie- en 
vergunningsinstanties behoren.  
 
Bijkomende aandachtspunten bij het onderzoek van de milieuverklaring zijn:  
- Evaluatie van het meet- en registratiesysteem waaronder bepalingsprotocollen en 

gehanteerde grondslagen bij belangrijke meetpunten (voor zover dit al niet is gebeurd 
bij de gezamenlijke ISO 14001 beoordeling van het milieumanagementsysteem en 
waarbij dit gedocumenteerd werd in het 14001-verslag). 

- Evaluatie van de wijze waarop informatie wordt bewerkt van meetpunt tot verslag bij 
alle of bij een steekproef van de gepresenteerde informatie (voor zover dit al niet is 
gebeurd bij de gezamenlijke ISO 14001 beoordeling van het 
milieumanagementsysteem en waarbij dit gedocumenteerd werd in het 14001-
verslag). Het risico van een verkeerde verwerking van gegevens en/of manipulatie 
hiervan kan verminderen door het aanbrengen van functiescheidingen. Het ontbreken 
van bepaalde functiescheidingen is echter geen belemmering voor validatie. 
Kruisverificaties kunnen een goed instrument zijn om bewust en/of onbewust 
gemaakte fouten op het spoor te komen.  

- Evaluatie van de presentatie van de informatie. De wijze van presentatie mag geen 
verkeerde suggestie wekken ten aanzien van de mate van nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de in de milieuverklaring opgenomen milieu-informatie. 

- Evaluatie van de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en juistheid van de tekst van 
de milieuverklaring  (art. 18, 2). 

 
Bij het verifiëren van het milieubeheersysteem en de validering van de milieuverklaring zorgt 
de verificateur ervoor dat alle onderdelen van de organisatie ondubbelzinnig zijn gedefinieerd 
en met de werkelijke indeling van de activiteiten overeenkomen. De inhoud van de verklaring 
dient duidelijk betrekking te hebben op de verschillende onderdelen van de organisatie 
waarop EMAS van toepassing is. 
 

4.2.3.3. Leidraad 3.3:  Toezicht op het management systeem en jaarlijkse 
updates van de milieuverklaring 

Door de milieuverificateur wordt, op basis van artikel 19 een programma opgesteld voor de 
verificatie van het milieumanagementsysteem. Het plan is zodanig opgesteld dat alle voor 
EMAS-registratie relevante elementen worden beoordeeld.  
 
In elk tussenliggend jaar controleert de milieuverificateur of de organisatie ten minste aan de 
volgende eisen voldoet:  
- de organisatie heeft een interne audit uitgevoerd van de milieuprestaties en de 

doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem overeenkomstig bijlage III van 
de EMAS verordening; 

- de organisatie levert het bewijs dat zij de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften 
blijft naleven en haar milieuprestaties voortdurend verbetert, en 

- de organisatie heeft een bijgewerkte milieuverklaring opgesteld overeenkomstig 
bijlage IV van de EMAS verordening, en eventueel beschikbare sectorale 
documenten zijn in de overwegingen betrokken (art. 18 van de EMAS verordening); 

- het gebruik van het EMAS logo (art. 10 en bijlage V van de EMAS verordening). 
 
Indien het milieumanagementsysteem van de EMAS-geregistreerde organisatie is 
gecertificeerd op basis van het ISO 14001-certificatiesysteem dienen de “aandachtspunten van 
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EMAS III t.a.v. ISO 14001” (zie verder in dit document) in acht te worden genomen tijdens 
de controleonderzoeken in het kader van het ISO 14001-certificaat. 
 
Met tussenpozen van maximaal 12 maanden dient de update van de milieuverklaring te 
worden gevalideerd (uitgezonderd de gevallen hieronder beschreven). Alleen de aangepaste 
gegevens in de update van de milieuverklaring hoeven te worden geverifieerd. Indien delen 
uit de milieuverklaring worden gebruikt in combinatie met het EMAS-logo, dan dient apart 
gevalideerd te worden of deze delen bij het logo gebruikt mogen worden (art. 10, 5.).  
 
De verificatie van de jaarlijkse updates wordt op de locatie (of de locaties indien van 
toepassing) van de organisatie uitgevoerd.  
 
Voor kleine bedrijven met een beperkte milieubelasting kan onder bepaalde voorwaarden de 
frequentie voor het laten verifiëren van de update van de milieuverklaring worden afgeweken 
(art. 7). 
 

4.2.3.4. Leidraad 3.4: Herbeoordeling (art. 6) 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie die een EMAS-registratie heeft bekomen 
om een herbeoordeling aan te vragen voordat de registratietermijn verloopt (art. 19). De 
herbeoordeling vindt minimaal eenmaal per drie jaar plaats. Bij kleine organisaties die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen kan een cyclus van 4 jaar aan de orde zijn (art. 7).  
Tijdens dit herbeoordelingsonderzoek worden het milieumanagementsysteem en de 
milieuverklaring opnieuw beoordeeld volgens de onder leidraad 3.1. en 3.2. werkwijze. 
Tijdens dit herbeoordelingsonderzoek dient daarnaast ook het gebruik van het EMAS-logo te 
worden beoordeeld. Voor alle milieu-informatie waarvoor het EMAS-logo wordt gebruikt 
dient een bewijs aanwezig te zijn waaruit de validatie door een geaccrediteerde/erkende 
EMAS-verificateur blijkt (art. 10, 5.). 
 
Bij een vernieuwing moet de verificateur nagaan of de organisatie ten minste aan de volgende 
eisen voldoet:  
- de organisatie beschikt over een volledig operationeel milieubeheersysteem (art. 6, 1; 

art. 18, 6. a) en bijlage II van de EMAS verordening); 
- de organisatie beschikt over een volledig uitgewerkt en operationeel auditprogramma 

dat al ten minste een auditcyclus heeft doorlopen (art. 6, 2.; art. 18, 6. b) en bijlage 
III van de EMAS verordening); 

- de organisatie heeft een directiebeoordeling afgerond (art. 18, 6. c), en 
- de organisatie heeft een milieuverklaring opgesteld (art. 18, 6. d) en overeenkomstig 

bijlage IV van de EMAS verordening), en eventueel beschikbare sectorale 
documenten zijn in de overwegingen betrokken.  

 

4.2.4. Leidraad 4: Beoordelingsverslag (art. 25, 6. en 7.) 

 
De verificateur stelt een verslag op ten behoeve van het bestuur van de organisatie. In dit 
verslag komen aan de orde: 
- alle kwesties die relevant zijn voor de beoordelingswerkzaamheden van de 

milieuverificateur; 
- een beschrijving van de conformiteit met alle eisen van deze verordening, met 

inbegrip van bewijsmateriaal, bevindingen en conclusies; 
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- een vergelijking van de resultaten en streefdoelen van voorgaande 
milieuverklaringen en een beoordeling van de milieuprestaties en van de continue 
verbetering van de milieuprestaties van de organisatie; 

- indien van toepassing, de tekortkomingen in de milieuanalyse, de auditmethode, het 
milieubeheersysteem of enig ander relevant proces. 

- In geval van niet-conformiteit met de bepalingen in deze verordening worden in het 
verslag bovendien nader gespecificeerd: 
• de bevindingen en conclusies betreffende de niet-conformiteiten van de 

organisatie en het bewijsmateriaal waarop die bevindingen en conclusies 
gebaseerd zijn; 

• de punten waarop de ontwerp-milieuverklaring of de bijwerking ervan niet 
voldoet aan de eisen van de EMAS-verordening, alsmede een specificering van 
de wijzigingen of toevoegingen die in de milieuverklaring of de bijwerking ervan 
moeten worden aangebracht. 

 

4.2.5. Leidraad 5: Valideringsverklaring (art. 25, 9.) 

 
Wanneer een organisatie aan alle eisen van de EMAS-verordening voldoet en er geen 
aanwijzingen zijn dat de organisatie niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, 
bevestigt de verificateur dit door het afgeven van een valideringsverklaring volgens het 
formaat in bijlage VII van de EMAS verordening. 
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5. AANDACHTSPUNTEN VAN EMAS III T.A.V. ISO 14001 

Bijlage I van de EMAS-verordening bevat aandachtspunten voor de milieuaspecten en de 
beoordeling ervan. Een organisatie moet zowel de directe als de indirecte milieuaspecten van 
haar activiteiten, producten en diensten in aanmerking nemen. Voor de indirecte aspecten 
dient nagegaan te worden in hoeverre de organisatie invloed uit kan oefenen op deze aspecten 
en welke maatregelen genomen kunnen worden om de effecten ervan te kunnen beperken en 
de milieubaten te verhogen.  
 
In bijlage II-Deel B van de EMAS verordening beschrijft de EMAS-eisen bovenop ISO 
14001. Speciale aandacht is er voor: 

B1 Continue verbetering van milieuprestaties  
B2 Vertegenwoordiger(s) van het leidinggevende niveau  
B3 Milieuanalyse  
B4 Naleving van wettelijke eisen  
B5 Milieudoelstellingen  
B6 Betrokkenheid van de werknemers  
B7 Communicatie  

 
Organisaties moeten dus kunnen aantonen dat ze over procedures beschikken waardoor zij 
blijvend aan de wettelijke voorschriften voldoen. Het voldoen aan de EA 7/04 maakt hier deel 
van uit (opgenomen in BELAC 2-314). Een aanvullende eis is dat een organisatie volgens art. 
4.4. van de EMAS verordening, aan de hand van materiële of schriftelijke bewijsstukken, aan 
moet kunnen tonen dat wordt voldaan aan de toepasselijke wettelijke milieueisen. 
 
De organisaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake interne milieuaudits. In 
bijlage III van de EMAS verordening zijn nadere eisen opgenomen ten aanzien van het 
auditprogramma, auditfrequentie en auditwerkzaamheden. 
 
De organisaties moeten een keer per drie jaar een volledige milieuverklaring opstellen en 
openbaar maken waarin zij het publiek en andere belanghebbenden informatie verstrekken 
over hun milieuprestaties (bijlage IV van de EMAS verordening). Een EMAS-deelnemer 
publiceert bij de eerste registratie en vervolgens om de drie jaar een volledige 
milieuverklaring. In de tussenliggende jaren moet een bijgewerkte milieuverklaring worden 
opgesteld die minimaal de onderdelen bevat en voldoet aan de minimale eisen in de punten e) 
tot en met h) uit bijlage IV-B van de EMAS verordening.  
In de tussenliggende jaren hoeft alleen de aangepaste informatie in het milieujaarverslag 
gevalideerd te worden.  
 
Volgens art. 19 van de EMAS verordening dient een milieuverificateur de bijgewerkte 
informatie te valideren met tussenpozen van maximaal 12 maanden. Uitzonderingen voor 
kleine organisaties zijn mogelijk wanneer de milieuverificateur bevestigt dat aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
- een organisatie met beperkte milieurisico’s; en 
- een organisatie zonder voornemens tot belangrijke wijzigingen (art. 8) en 
- dat er geen noemenswaardige plaatselijke milieuproblemen zijn waaraan de 

organisatie bijdraagt. 
 



BELAC 2-313 draft Rev 5 -2019- 14/14 

De uitzondering houdt in dat de cyclus voor de hernieuwing van de registratie en het 
uitbrengen van een complete milieuverklaring wordt verlengd naar 4 jaar. In de 
tussenliggende jaren dient wel een update van de milieuverklaring te worden opgesteld en te 
worden ingediend bij de bevoegde instantie. De validatie van de geactualiseerde 
milieuverklaringen kan eenmaal per twee jaar plaatsvinden. 
 
De criteria voor kleine organisaties  zijn vastgelegd in art. 2 nr. 28 van de EMAS-
Verordening volgens de Aanbeveling 2003/361/EG van de commissie van 6 mei 2003 en 
hebben: 
- minder dan 250 werknemers, 
- een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro òf een jaarbalans kleiner dan 43 

miljoen euro; 
- waarbij minder dan 25% van het bedrijfskapitaal of van het stemrecht in handen zijn 

van een overheidsinstantie of een openbaar lichaam,  
 
Voor kleine lokale overheden is in art. 2, 28. b) een definitie opgenomen. 
 
Een verzoek om in aanmerking te komen voor de andere frequentie voor kleine organisaties 
moet worden ingediend bij de bevoegde instantie. Bij dit verzoek dient een bevestiging van de 
milieuverificateur te zijn gevoegd waaruit blijkt dat de betreffende organisatie aan de 
voorwaarden van art. 7 voldoet. 
 
In bijlage IV C van de EMAS verordening zijn kernindicatoren die in de milieuverklaring 
opgenomen moeten worden en andere milieuprestatie-indicatoren opgenomen.  
De indicatoren dienen een correct beeld te geven van de milieuprestaties, begrijpelijk en 
ondubbelzinnig te zijn. Ze moeten het mogelijk maken om de milieuprestaties van de 
organisatie van jaar tot jaar te vergelijken om zo te kunnen beoordelen of zij zijn verbeterd 
Om deze vergelijking te kunnen maken, moet de rapportage de activiteiten over een periode 
van ten minste drie jaar bestrijken, mits de gegevens beschikbaar zijn. Ook moeten ze het 
mogelijk maken om eventueel een vergelijking te maken met sectorale, nationale of regionale 
referentiepunten en om eventueel een vergelijking te maken met de regelgevingseisen. 
 
Indien door de organisatie een corporate milieuverklaring wordt gemaakt voor diverse sites, 
moeten alle significante milieuaspecten per site in het verslag worden geïdentificeerd en 
gerapporteerd. 
 
De regels voor het gebruik van het logo zijn beschreven in artikel 10. Bijlage V van de 
EMAS-verordening bevat de technische specificaties van het EMAS-logo. In het logo dient 
altijd het registratienummer van de organisatie te worden opgenomen. De regels voor het 
gebruik van het logo zijn beschreven in artikel 10. Het logo mag gebruikt worden in 
publicitaire informatie over de deelname van de organisatie aan EMAS, in het briefhoofd van 
geregistreerde organisaties, in advertenties voor producten, activiteiten en diensten en op 
gevalideerde informatie waarbij geen verwarring mag ontstaan met milieukeurmerken voor 
producten. Het logo mag niet worden gebruikt op producten of de verpakking daarvan. 
Milieu-informatie mag worden voorzien van het EMAS-logo wanneer: 
- de informatie is gevalideerd door een milieuverificateur; 
- de informatie een verwijzing bevat naar de meeste recente milieuverklaring of 

bijgewerkte milieuverklaring. 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 


