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Het einde van de ‘oude’ ISO-standaard nadert.

Zoals u van ons al eerder hebt gehoord en in de pers regelmatig heeft kunnen lezen, eindigt
het ‘oude’ ISO-tijdperk met rasse schreden. De oude normeringen werden als omslachtig en
niet samenvoegbaar ervaren, wat extra werk en beoordelingsproblemen opleverde. Vanaf 2015
(eigenlijk al vanaf 2013 via de nieuwe ISO 27001-norm voor Informatiebeveiliging) is het
allemaal anders geworden. Elke nieuw uit te geven norm wordt vormgegeven volgens de
nieuwe High Level Structure (HLS). Hierdoor kent elk managementsysteem dezelfde opbouw,
waardoor helderheid en integratie maximaal gerealiseerd kan worden. Van bedrijven wordt
verwacht dat zij uiterlijk 1 september 2018 hun oude ISO-systemen voor kwaliteitsmanagement
(ISO 9001) en milieumanagement (ISO 14001) hebben omgezet naar de nieuwe norm. En wie
wil dat nou niet, als het veel voordeel oplevert?

Nu denken de meesten onder u: “We hebben alle tijd”. Maar een jaar is snel voorbij. Al
helemaal als je de drukke kerstperiode, het voorjaar 2018 met veel feestdagen en een zomer
2018 er van af haalt. We adviseren u dan ook met spoed een start te maken met de ombouw
van uw systeem. Hoe u dit wilt doen mag u natuurlijk zelf weten. Maar, zoals u weet beschikt
het Dienstencentrum sinds een half jaar over een volledig werkend blauwdruksysteem, voor
zowel de ISO 9001, ISO 14001 als de ISO 27001. Gelukkig zijn al tientallen bedrijven (met
hen) aan de slag gegaan, waardoor vanaf nu er diverse audits worden uitgevoerd conform de
nieuwe norm.

Wat zijn de consequenties als u niet op tijd overschakelt?
1. Indien u pas op het allerlaatst overschakelt, zullen alle aankomende bedrijfsbezoeken

conform de oude norm worden uitgevoerd. Dat lijkt goed, maar betekent automatisch
dat er voor september 2018 een hercertificatieaudit conform de nieuwe norm moet
hebben plaatsgevonden. Anders verliest u op 1 september 2018 uw certificaat.
Hierdoor wordt u dus met dubbele kosten geconfronteerd;

2. Indien u niets doet, vervalt uw certificaat automatisch op 1 september 2018. Wilt u dan
alsnog opgaan voor een ISO-certificaat, dan zult u zich hiervoor opnieuw moeten
aanmelden.

Hoewel wij al veel van onze klanten over deze kwestie hebben gesproken, weten wij nog niet
van iedereen wanneer en hoe zij over willen gaan naar de nieuwe standaard. Vandaar dat het
secretariaat in de aankomende periode u wellicht zal benaderen voor het inplannen van een
bezoek.

Uitsluiting CTP Chemie onder ME2 en ME3 voor MVI

Door een zuivere interpretatie op de tekst van de Milieucriteria voor het maatschappelijk
verantwoord inkopen van Drukwerk (versie 8 april 2015), zijn wij tot de opvatting gekomen dat
de beoordeling van de CTP-chemie niet meer onder Minimumeisen ME2 en ME3 mag vallen.
Onder deze eis is namelijk alleen sprake van Inkt, verfstoffen, vernis, toevoegingen,
reinigingsmiddelen en oplosmiddelen. Feitelijk gezien behelst dit niet het CTP-traject, waardoor
de daaraan verbonden bedrijfsprocessen niet vallen onder een van deze categorieën en deze
zullen daarom vanaf nu buiten de beoordeling gehouden worden.
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Hoewel wij van mening zijn dat door de overheid hier een fout is gemaakt, zullen wij ons wel
gaan houden aan deze certificatievoorwaarden.

Nu strenge energiewetgeving: De EPK

Door het Klimaatverdrag van Parijs worden Nederlandse bedrijven binnenkort door de overheid
(Bevoegd Gezag / Omgevingsdiensten) actief aangesproken op hun energiebeleid. Nederland
scoorde in 2016 binnen Europa het slechtst van alle lidstaten op het gebied van CO2-reductie.
Dit was reden voor de minister om in actie te komen. Om het bedrijfsleven te stimuleren
serieus werk te maken van hun energiebeleid (lees: concreet werken aan energiereductie), is
de overheid begonnen met de inzet van de zogenaamde “Wortel-Stok-Methode”. Deze
methode houdt in dat bedrijven die een aantoonbaar goed energiebeleid voeren, minder of
geen handhaving zullen krijgen en beloond zullen worden met subsidiemogelijkheden (= de
symbolische ‘wortel’), terwijl de achterblijvers juist door de Omgevingsdiensten (juridisch)
aangesproken gaan worden op hun gedrag (= de ‘stok’). Steeds meer bedrijven binnen de
sector worden nu al geconfronteerd met dit nieuwe beleid en maken aan den lijve mee wat het
effect is van deze nieuwe – strenge – vorm van handhaving.

Het instrument dat de overheid gaat inzetten voor hun handhaving is de Energie Prestatie
Keuring (EPK). Als het goed is heeft u hier de afgelopen maanden veel over kunnen lezen. De
EPK kan je nog het beste vergelijken met de ARBO RI&E, waarmee je als bedrijf de mate van
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in je bedrijf kunt vaststellen. De EPK is dus eigenlijk uw
bedrijfseigen ENERGIE RI&E.
De overheid stimuleert branches om hun sectorspecifieke EPK te ontwikkelen, waardoor het
voor de bedrijven eenvoudiger wordt om met dit instrument aan de slag te gaan. Onze sector
Behoort tot de voorlopers binnen Nederland en beschik na de zomer over de EPK met de titel:
EPK Creatieve Industrie.

Dit programma maakt onderdeel uit van de ARBO RI&E Grafimedia, waardoor het invulwerk
aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Hierin zijn alle sectorspecifieke
energiebesparingsmaatregelen opgenomen. Maar aangezien deze gekoppeld zijn aan
bedrijfsprocessen en werkplekken, krijgt een bedrijf alleen dié maatregelen voorgelegd die
daadwerkelijk van nut kunnen zijn. Tevens berekent het programma (bij benadering) de
terugverdientijden uit. Dit moet onnodige discussies met het bevoegd gezag voorkomen en u
beschermen tegen te veel hobbyisme bij wetshandhavers.

De EPK is geen vrijblijvendheid; het wordt wetgeving!
Om de ernst van de zaak nog eens duidelijk te maken, melden we dat op termijn de EPK in de
wet- of regelgeving wordt vastgelegd. Naar verwachting ergens in 2018. Althans, dat is de inzet
van de overheid. Vanaf dát moment zal de EPK niet alleen voor het MKB een verplichting zijn,
maar op termijn ook voor alle bedrijven in Nederland.

Op termijn is het ook mogelijk om uw bedrijfseigen EPK te laten certificeren. Het grote voordeel
hiervan is, is dat u vrijgesteld wordt van handhaving vanuit het bevoegd Gezag. De certificatie
gaat op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de ARBO RI&E: namelijk via het programma. De
geldigheidsduur van het EPK-certificaat zal alleen 4 jaar zijn (in plaats van 3). Na introductie
van dit certificaat wordt ook bekeken of de geldigheidsduur van het ARBO RI&E-certificaat naar
4 jaar gebracht kan worden (is nu 3 jaar). Op die manier ontstaat een betere synergie tussen
deze thema’s.
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