
Zorg dragen voor onze leefomgeving is actueler dan ooit. Bedrijven en      

overheden houden zich aan de principes van duurzaam ondernemen of                   

corporate social responsibility. Tauw ondersteunt hun daarbij met duurzaam  

en strategisch milieuadvies.

Tauw België nv

De regelgeving rond milieuzorg wijzigt 
voortdurend, niet alleen door een groter 
milieubewustzijn, maar ook door de 
evoluties in techniek en technologie. 
Bedrijven moeten de vinger aan de 
pols houden uit respect voor hun 
leefomgeving. Bovendien kan het niet 
naleven van de milieuregels leiden 
tot hoge en vaak oncontroleerbare 
meerkosten.

Bent u een starter? Een eerste strate-
gisch milieuadvies brengt u meteen op 
de hoogte van de milieuverplichtingen 
en de mogelijke risico’s en valkuilen van 
uw activiteiten. Meteen is de basis ge-
legd voor het milieuvergunningsdossier 

en de mogelijke studies die u moet laten 
uitvoeren, zoals een milieueffecten-
rapport en/of een veiligheidsrapport. 
Een goed dossier voor een milieuver-
gunning zet u op weg om de milieu-
thema’s te identificeren waarmee u te 
maken krijgt. Zo kunt u proactief hierop 
een antwoord formuleren.

Vaak is het ook daarna moeilijk om 
door het bos de bomen te zien. De 
materie wordt té specifiek of net té 
breed om alles te kunnen vatten. Tauw 
kan uw onderneming op alle fronten 
helpen, via zijn toegespitste diensten 
en een team ervaren consultants en 
milieudeskundigen. 

Milieuadvies met kennis 
van zaken

•	 Strategisch	milieu-
     advies

•	 Milieuvergunnings-
     dossiers

•	 Opvolging	wetgeving-		
 en wettelijk register

•	 Externe	milieu-
     coördinator

•	 Milieuzorgsysteem



Meer en meer organisaties ondersteu-
nen hun milieubeleid met een milieu-
zorgsysteem, zoals ISO14000 of EMAS. 
Een milieuzorgsysteem helpt niet al-
leen om een actief milieubeleid te voe-
ren, maar geeft een organisatie ook een 
duurzaam imago. Een uitgebreide inven-
taris van alle relevante milieuaspecten 
is de basis voor elk milieuzorgsysteem. 
Tauw ondersteunt u bij de implemen-
tatie van het systeem en daarna voor de 
periodieke evaluatie. Ook het opstellen 
en updaten van het wettelijk register 
behoort tot onze diensten. Zo blijft het 
milieuzorgsysteem dynamisch en aan-
gepast aan de meest recente situatie. 

Zelfs al heeft uw onderneming een 
volledig uitgerold milieuzorgsysteem, 
toch kunnen er problemen of nieuwe 
milieu-uitdagingen opduiken. Voor elk 
specifiek domein zet Tauw consultants 
en deskundigen in die u met strategisch 
advies helpen de juiste aanpak te kiezen. 
Met kennis van zaken helpen wij u 
risico’s te vermijden en uw activiteiten 
in een breder maatschappelijk kader 
te plaatsen. Wij stellen duurzame 
oplossingen voor in uw belang en in 
het belang van uw omgeving. Zo kan u 
zaken doen zonder zorgen.

Noodzakelijk daarbij is de wetgeving 
die van toepassing is op uw activiteiten 
van nabij te volgen. We stellen een 
periodieke update op, zodat u een 
nauwkeurige follow-up krijgt van de 
impact van nieuwe of veranderende 
wetgeving op uw activiteiten.  We doen 
dit proactief – dus voor de wet gestemd 
is – op Europees, federaal en regionaal 
niveau.

Om een geïntegreerde aanpak van de 
milieuzorg te kunnen garanderen, is 
de functie van milieucoördinator in het 
leven geroepen. Tauw heeft meer dan 
genoeg expertise in huis om de interne 
milieucoördinatoren bij te staan met 
specifiek (deel)advies. Tauw kan ook 
een externe milieucoördinator (type A 
en B) afvaardigen, die samen met u het 
wettelijke takenpakket uitvoert. In dat 
geval is de milieucoördinator een onaf-
hankelijke partij die inhoudelijk advies 
op maat biedt, met concrete voorstellen 
voor verbeteracties en aandacht voor 
prioriteiten en uitvoerbaarheid. Onze 
milieucoördinatoren volgen permanent 
bijscholing en kennen daardoor de wet-
geving tot in de details. 
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