
Bedrijven zijn almaar meer begaan met het milieu en ze gaan daarin vaak 

verder dan wat de overheden strikt voorschrijven. Een vooruitstrevend        

bedrijf wil weten waar het staat, zowel letterlijk als figuurlijk. Want binnen 

het complexe kader van de milieuwet- en regelgeving heeft ieder bedrijf een 

maatschappelijke positie. 

Tauw België nv

Bedrijven zijn dynamisch en veranderen 
snel. Hun activiteiten spelen sterk 
in op de marktomstandigheden. Om 
bedrijven te helpen bij het bepalen of 
hun activiteiten nog overeenkomen met 
wat was vooropgesteld in hun milieu-
vergunning, heeft Tauw een specifieke 
dienstverlening ontwikkeld. Met de 
Quickscan milieuvergunning kunnen 
we op een eenvoudige manier te weten 
komen of een milieuvergunning nog 
actueel en volledig is. Dat vermijdt 
verrassingen achteraf. 

Ondernemingen moeten in het kader 
van een gezonde bedrijfsvoering de 
impact en de risico’s van hun activiteiten 
kennen. De wet- of regelgeving en 

de marktomstandigheden waarin zij 
werken, veranderen voortdurend. 

Met een audit op maat bepalen wij 
hun positie binnen het veranderde 
landschap. Op die manier kunnen we de 
impact en de risico’s snel identificeren 
en kwantificeren. Een goed uitgevoerde 
conformiteitsaudit levert een lijst op van 
nonconformiteiten en hun implicaties. 
Ook de decretaal verplichte audits 
pakken wij zo aan.

Meer en meer organisaties ondersteu-
nen hun milieubeleid met een milieu-
zorgsysteem, zoals ISO14000 of EMAS. 
Een zorgsysteem helpt niet alleen om 
een actief milieubeleid te voeren, maar 

Audit: weet waar u staat
• Quickscan milieu-
     vergunning

• Conformiteits- &
     decretale audit

• Audit milieu-
     zorgsysteem

• EDDA en SHEDDA



Met een audit weet u waar u staat Maar 
weten of uw bedrijf voldoet aan al dan 
niet vrijwillig opgelegde voorschriften 
is pas het begin. Belangrijker is te 
weten waar en hoe het beter kan. 
Tauw kan daarbij helpen. Als extern 
consultant bieden we u een frisse 
kijk vanuit een nieuw perspectief. 
We stellen een stappenplan op om 
de gewenste conformiteit te behalen. 
En met kennis van zaken helpen wij 
voor uw milieuvraagstukken een 
langetermijnvisie en maatschappelijke 
positie te bepalen.

verzekert een organisatie ook een duur-
zaam imago. Periodieke evaluatie en 
doorlichting van het zorgsysteem zor-
gen ervoor dat het systeem dynamisch 
en aangepast is aan de meest recente   
situatie. Op die manier krijgt het dan 
ook een aantoonbare meerwaarde.

Milieurisico’s kunnen, net als andere 
soorten risico’s, een impact hebben op 
een bedrijfsovername, een fusie of een 
financiële transactie. Tauw voert we-
reldwijd zowel EDDA’s (Environmen-
tal Due Diligence Audits) als SHEDDA’s 
(Safety, Health and Environmental Due 
Diligence Audits) uit, vaak gecombineerd 
met bodemonderzoeken. Het doel is om 
voor een of meer van de onderhande-
lende partijen de risico’s en mogelijke 
aansprakelijkheden op milieugebied in 
kaart te brengen. Iedere audit wordt 
uitgevoerd door ervaren auditoren en 
is gericht op de specifieke situatie van 
het bedrijf. Daarbij houden we rekening 
met de strakke tijdsschema’s die bij            
dergelijke transacties horen.
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