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Door het registeren van het verbruik van  energie en grond- en hulpstoffen, de productie van afval, 
(CO2 )emissie en de gereden kilometers  krijgt de organisatie inzicht in: 

 Afvalstromen en de  uitstoot van stoffen  

 de kansen op besparingen 

 vergelijking van voorgaande jaren of vergelijking met brancheresultaten 

 behaalde milieuzorgresultaten. 

Significantiebepaling milieugegevens 

Voor de bepaling van welke milieugegevens de organisatie wil opnemen, wordt er vastgesteld welke 

aspecten voor de organisatie van toepassing zijn. 

Het gaat hier ondermeer om:  

 Bedrijfsafval 

 oud papier, karton 

 plastic afval 

 klein gevaarlijk afval  

 toners 

 batterijen 

 metalen / ijzer 

 Kabelresten 

 accu's 

 pallets 

 TL- buizen 

 Gevaarlijke stoffen; als afvalproduct en als verkoopproduct 

 Olie t.b.v. klein onderhoud 

 transport 

 nuts levering van elektriciteit, water en gas 

 Printplaten en oude PC's 
 
Kengetallen milieugegevens 
Het berekenen van kengetallen maakt het mogelijk om de milieuprestatie door de jaren heen te 
vergelijken, onafhankelijk van wijzigingen in de omvang van het werk. Door de eigen score te 
vergelijken met de score van voorgaande jaren of  bedrijven in de branche, kunnen er conclusies 
worden getrokken.   
Kengetallen relateren het gebruik van grondstoffen en de afvalhoeveelheden aan het aantal 
medewerkers en de hoeveelheid werk. Een voorbeeld is ‘gereden kilometers per manweek’.  
 
Het sjabloon registratie milieuaspecten

1
 kunt u vinden in de MVO shop. 

 

  

                                                           
1
 Dit sjabloon is gedeeltelijk afgeleid van de Fosag milieuscan.   
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VOORBEELD: 
 
Stappenplan voor jaarlijkse milieuregistratie  
 
Bepaal welke milieugegevens u wilt opnemen in de registratie.  
 

1. Bepaal welke kengetallen relevant zijn voor de organisatie. 
 

2. Vul de milieuregistratie in.  
 

3. Trek conclusies.  
 

4. Vergelijk de gegevens en kengetallen met voorgaande jaren of vergelijk met andere 
soortgelijke organisatie. 
 

5. Verklaar verschillen en bepaal welke aspecten van de organisatie extra aandacht nodig 
hebben.  

 
6. Formuleer verbetermaatregelen.  

 
7. Formuleer milieudoelen en acties. 

 
8. Vul jaarlijkse de milieuregistratie in.  

 
 
 


