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Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving 2012 nu online

REACH-verordening

In december al aangekondigd nu online, het overzicht van gewijzigde milieu-

geactualiseerd,

en arbowet- en regelgeving in 2012.
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Lees verder >>

REACH is een Europese
verordening (Nr.1907/2006)

Stijging aantal ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaten in
2012

voor chemische stoffen. Deze
samenvatting kunt u
downloaden via mijn.sccm.

Voor het zesde jaar op rij is in 2012 het aantal ISO 14001- en OHSAS
18001-certificaten weer fors toegenomen.
Lees verder >>

Sterke koppeling duurzaamheid en certificatie
managementsystemen
Eind 2012 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken weer de
‘Transparantiebenchmark’, een benchmark waarin organisaties worden
beoordeeld op hun transparantie op het gebied van duurzaamheid. SCCM
heeft onderzocht welke bedrijven uit de transparantiebenchmark een ISO
14001- en/of OHSAS 18001-certificaat hebben.
Lees verder >>

Onderzoek ‘Toegevoegde waarde OHSAS 18001’
SCCM doet op dit moment onderzoek naar de toevoegde waarde van OHSAS

Snel op de hoogte...

18001-certificatie. Alle OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties die bij

van de laatste ontwikkelingen?

SCCM staan geregistreerd worden telefonisch benaderd om een aantal

Volg ons op Twitter.

vragen te beantwoorden. De bereidheid om mee te werken is hoog. In maart
ronden we het veldwerk af. De resultaten worden voor de zomer
gepubliceerd.

Certificatieschema’s ISO 14001 en OHSAS 18001 gewijzigd
De certificatieschema’s zijn op een aantal punten aangepast. Het betreft een
verduidelijking van twee zaken en het aanpassen van een tabel, relevant
voor de certificatie-instellingen.
Lees verder >>

Nieuwe documenten mijn.sccm
In de afgelopen tijd zijn er vier documenten verschenen op mijn.sccm. Klik
hier voor deze documenten en voor een overzicht van de aanvullingen die
voor het eerste kwartaal van 2013 gepland staan.

Volg @SCCM_NL nu »

Lees verder >>
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