
  

BMD Advies Rijndelta B.V.  |  Ebweg 18  |  2991 LT Barendrecht  |  T (0180) 614 378  |  info@rd.bmdadvies.nl 

Compliance 

 

WET & REGELGEVING 

Milieu, Arbo, Ruimtelijke ordening 

Zijn uw activiteiten in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving? 

Bent u wel compliant? Hoe vaak krijgt u deze vragen van uw klanten, 

medewerkers of andere stakeholders? Met het deelnemerschap Compliance-

pakket kunt u direct antwoord geven op deze vragen. Bovendien weet u ook 

wat u moet doen om 100% compliant te zijn. 

Waarom compliance? 

Van uw organisatie wordt in toenemende mate gevraagd om aan te tonen dat uw activiteiten voldoen 

aan wet- en regelgeving. Uw klanten willen dit weten, maar ook verzekeraars, overheden en soms ook 

omwonenden of belangenverenigingen. En deze vraag komt niet alleen van buiten, ook vanuit uw 

eigen organisatie is er behoefte aan zekerheid als er geïnvesteerd moet worden in nieuwe activiteiten. 

Daarom is het van belang om te weten of uw organisatie compliant is. 

Werkwijze 

BMD Advies Rijndelta stelt voor u een actueel register wet- en regelgeving op aan de hand van onder 

meer geldende (omgevings)vergunningen, het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit, de risico- 

inventarisatie en –evaluatie, de Arbeidsomstandighedenwet en het bestemmingsplan. Dit register 

wordt periodiek geactualiseerd. Jaarlijks wordt een compliance audit op basis van dit register 

uitgevoerd. Vervolgens worden de geconstateerde bevindingen en afwijkingen gerapporteerd en 

besproken met de opdrachtgever. Het Compliancepakket van BMD Advies volgt de ISO 19600 en 

zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de ISO 14001 en de ISO 45001/OHSAS 18001. 

Waarom BMD Advies Rijndelta? 

BMD Advies Rijndelta heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van wet- en regelgeving. Wij 

maken gebruik van praktijkervaring bij meer dan 200 klanten en passen dit dagelijks toe. Onze 

adviseurs hebben elk hun eigen specialisatie op het gebied van milieu, arbo of ruimtelijke ordening en 

staan garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. We zijn 

gewend om interdisciplinair samen te werken. Op deze manier wordt uw probleem achter de 

schermen vakkundig door ons aangepakt. Ondertussen blijft uw persoonlijke adviseur uw vaste 

aanspreekpunt. 

 

 


