
Ook bedrijfslocaties van dakbedekkingsbedrijven dienen 
aan milieueisen te voldoen. Maar weet u welke eisen dat 
zijn? Om ondernemers in deze branche meer inzicht te 

geven in hun wettelijke verplichtingen op milieugebied heeft 
Royal HaskoningDHV, in opdracht van en in samenwerking met 
VEBIDAK, al in 2011 een tool in Excel met bijbehorende handlei-
ding ontwikkeld.

Dakbedekkingsbedrijven kunnen daarmee boetes voorkomen, 
maar zij kunnen bovendien zichzelf op dit thema onderscheiden. 
Als binnen het bedrijf de zaken namelijk aantoonbaar op orde zijn 
kan dit ook zichtbaar worden gemaakt voor opdrachtgevers. De 
milieutool is een goed handvat om hier invulling aan te geven.  

De Wet- en regelgevingstool bevat de volgende modules:
Omgevingsvergunning, gevaarlijke stoffen, afval, bodem, geluid, 
energie, water en afvalwater, ruimtelijke ordening, vervoer, 
milieuzorg & duurzaam ondernemen en tenslotte flora & fauna.

VEBIDAK werkt momenteel samen met genoemd adviesbureau 
aan de actualisatie van de huidige milieutool voor dakbedek-
kingsbedrijven. Deze branchespecifieke milieutool bestaat uit 
een handleiding met uitleg over milieuzaken, een Excel-
programma met een aankruislijst voor relevante milieuregels en 
een voorlichtingsbijeenkomst voor lid-bedrijven. De huidige ver-
sie van de milieutool is op een aantal punten verouderd.

Daarnaast wordt de milieutool op een aantal punten uitgebreid.
Vanzelfsprekend wordt alle wetgeving weer helemaal geactua-
liseerd, maar ook de module Ruimtelijke Ordening wordt uit-
gebreid met een handleiding die gaat over het raadplegen van 
bestemmingsplannen en een handleiding die gaat over het aan-
melden van een attenderingsservice (automatische bericht-
geving als bestemmingsplan wijzigt). Bovendien wordt de tool 
uitgebreid met een module die gaat over de flora- en faunawet-
geving.

Tijdens een kosteloze voorlichtingsbijeenkomst ‘Omgaan met 
milieuregels’ voor lid-bedrijven zullen deelnemers de mogelijk-
heid krijgen om (indien gewenst) de eigen bedrijfsgegevens in 
het Excel-programma in te voeren. Tijdens het invullen van de 
digitale vragenlijst ontstaat er een actielijst. Eventueel te nemen 
milieumaatregelen zullen dan direct zichtbaar zijn.

Via een mailing zullen de lid-bedrijven de milieutool, de bijbeho-
rende handleiding en een inschrijvingsformulier voor de voor-
lichtingsbijeenkomst toegezonden krijgen. Zo nodig zal een 
tweede bijeenkomst worden gepland. 

Meer weten? Neem contact op met André van den Engel: 
(030) 606 32 38 of a.vandenengel@vebidak.nl.

Actualisatie 
Wet- en regel-
gevingstool 
milieu 

Al vele jaren controleert de overheid op de naleving 
van milieuwetten op bedrijfslocaties. Omdat er zich 
steeds meer incidenten voordoen, zal dit de komen-
de jaren waarschijnlijk niet veranderen.
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Wij staan u deskundig bij met optimale betrokkenheid.  

•	 arbeidsrecht
•	 leveringsvoorwaarden
•	 verzekeringsrecht
•	 vennootschapsrecht 
•	 bouwrecht
•	 arbitrages
•	 aansprakelijkheid

Wij zijn al meer dan 20 jaren de juridische adviseurs van Uw Vebidak,  
dus kennen uw branche als geen ander. Vooraf helderheid over de kosten met 

Vebidak-korting. Korte lijnen, praktisch en zakelijk

Mariahoek 4
3511 LD Utrecht

Tel: 030-2 313 494
Email: info@kjbadvocaten.nl
www.kjbadvocaten.nl
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Goed, Beter, Best,
DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V. 
Olof Palmestr. 18 - Postbus 237 - 2600 AE Delft 
Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11   
E-mail : infonl@derbigum.com 
www.derbigum.nl      
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