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Bestel eenvoudig online:

Als u
telefonisch of
via e-mail bestelt,
vermeld zeker
deze code:

16-3070-2

HSE inspiratie & nieuws
wolterskluwer.be/linkhse

Milieumanagementsystemen:
systeemdenken en -doen
voor een beter leefmilieu

Aan de slag met
de jaarlijkse
milieuverplichtingen

Uw milieuprestaties zichtbaar
verbeteren? Met dit boek reikt Hildegard
Deweerdt u een leidraad aan om een
analyse uit te voeren, uw doelstellingen
te bepalen en verbetertrajecten op te
starten.

In dit boek vindt u alle wettelijke
milieuverplichtingen, mooi
onderverdeeld per thema of op maat
van uw jaarkalender. U weet meteen
wanneer u wat moet doen, en hoe.

Techniek
wolterskluwer.be/linkarei
Milieu
wolterskluwer.be/linkmil
Opnames van webinars en andere infosessies
wolterskluwer.be/youhse

g Bestel in slechts enkele clicks
g Ontdek de inhoudstafels van al onze boeken
g Snelle verwerking van uw bestelling
g Betaal na ontvangst op factuur of via Zoomit

RiskReporter

Gratis app om gevaarlijke situaties te melden
verifield.be/nl/riskreporter

Wolters Kluwer
Bestelcode: BP/MILWET-BI15001
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/MILWET-BI15002
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Abonnement:
€ 82,17 incl. btw (€ 77,52 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 106,83 incl. btw (€ 100,78 excl. btw)

Abonnement:
€ 82,17 incl. btw (€ 77,52 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 106,83 incl. btw (€ 100,78 excl. btw)

Motstraat 30 - BE-2800 Mechelen
Tel 0800 30 144 - Fax 0800 17 529 - klant.BE@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.be

When you have to be right

V.U.: Hans Suijkerbuijk • Ragheno Business Park • Motstraat 30 • 2800 Mechelen

Publicaties

Bescheiden
voetafdruk,
duurzame
onderneming.
Safety is in our nature

Bescheiden voetafdruk, duurzame onderneming.
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Klaar voor de nieuwste VLAREM-trein?
Na lang wachten is de nieuwe Vlarem-milieuwetgeving eindelijk een feit. Alle
wijzigingen zorgen voor veel vragen. Wat verandert er voor uw bedrijf? Kreeg u de
juiste informatie? En hebt u nog genoeg tijd om compliant te worden?
Op 23 februari 2017 doet de omgevingsvergunning zijn intrede met een nieuwe
procedure en een digitaal loket. Hoe begint u aan een vergunningsaanvraag?
En op 10 juni 2016 schoot de Seveso III-richtlijn eindelijk uit de startblokken met
nieuwe gevarencategorieën en stoffen. Vanaf nu moet de burger altijd informatie
vinden over Seveso-bedrijven. Weet u wat er nog verandert?
Stap

Bang dat u achter de
feiten aanloopt?
Met de publicaties,
services, opleidingen
én software van
Wolters Kluwer beent
u die nieuwe milieuwetgeving zo bij. In maar
drie stappen.

1

Stap

2

Stap

3

Weten en plannen
Een nieuwe wetgeving leidt tot onzekerheid. Met onze publicaties en opleidingen weet u precies welke veranderingen
op til zijn en wat u moet doen.

Checken
U volgt uw milieubeheer eenvoudig op met onze software en
publicaties. U ziet meteen of u voldoet aan alle regels. En
onze experts leggen u graag de nieuwe procedures uit.

Doen
U weet nu met welke wijzigingen u rekening moet houden.
Met een concreet actieplan stemt u uw milieumanagementsysteem daar vlot op af.
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Checken
Onze software en publicaties vertellen u duidelijk of u aan alle regels voldoet.
En onze experts leggen u graag de nieuwe procedures uit.

Tools

Publicaties

Verifield, uw all-inoplossing
voor een krachtig en
gestructureerd HSE-beleid
Neem uw milieubeheer in handen
en wees helemaal gerust over het
conformiteitsniveau in uw organisatie.
Want met deze software verzamelt en
deelt u gegevens, voert u audits uit en
verzorgt u de follow-up. Meer weten
over Verifield AuditManager of Verifield
LegalRegister?
Kijk op www.verifield.be.

enviroSCAN:
uw interactieve
milieuchecklist
Aan de hand van een honderdtal vragen
controleert u of u voldoet aan alle
regels in uw gewest. Ontdek meer
details en een demo op
www.wolterskluwer.be/workflowtools.

Wetboek milieuhandhaving

Services

Abonnement:
€ 61,65 incl. btw (€ 58,16 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 80,15 incl. btw (€ 75,61 excl. btw)

U weet nu wat er in uw bedrijf moet wijzigen. Werk uw milieumanagementsysteem bij met een
concreet actieplan. En laat onze experts u bijstaan voor een optimaal resultaat.

Services

Opleiding

Vraag raad aan onze experts.

Gap-analyse van ISO 14001

De ISO 14001-norm

Legal audit voor milieu

Na onze analyse weet u hoeveel werk en
tijd u nodig hebt om de ISO 14001-norm
rond milieumanagement te behalen.
En welke taken en budgetten u moet
toewijzen.

U maakt kennis met enkele milieubegrippen en de vereisten van de
ISO 14001-norm. U leert hoe u een milieumanagementsysteem correct
invoert en goed afstemt op het kwaliteitsmanagementsysteem.

Werkt uw bedrijf conform de geldende
wetgeving voor veiligheid en milieu?
Neem bij ons de proef op de som op
verifield.be/diensten.

Dit wetboek bundelt de belangrijkste
regelgeving rond milieuhandhaving in
Vlaanderen. Het is een onmisbaar en
nuttig instrument voor iedereen die met
dit thema te maken krijgt. Alle wijzigingen
aan de akten werden aangeduid.

Bestelcode: BP/WMHA-YB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Doen

www.klu.be/VBMNNNB

Begeleiding naar ISO 14001
U wilt in orde zijn met de wetgeving
maar weet niet hoe u daaraan begint?
Wij helpen u om het ISO 14001-certificaat
te behalen en een conform
milieumanagementsysteem in te voeren.

Tip!

Vraag het white paper Van
non-compliance naar compliance:
een praktisch stappenplan aan op
hseworld.be/whitepaper.

Tip!

Download onze gratis white paper over het opzetten van een
managementsysteem in 10 stappen via verifield.be/nl/iso.
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Weten en plannen
Een goed actieplan begint met duidelijke informatie. Deze publicaties, opleidingen
en webinars onthullen alle geheimen van de nieuwe milieuwetgeving.

Publicaties

Inclusief
Omgevingsvergunning

Inclusief
Vlarem-trein
2015

&
Omgevingsvergunning

senTRAL News milieu

Milieuzakboekje

Zakboekje voor de
milieucoördinator

Krijg alle milieuweetjes elke week
automatisch in uw mailbox. Met
de wijzigingen in de wetgeving en
succesvolle praktijkvoorbeelden. En
volg onze webinars over actuele topics.

Lokaal, regionaal of internationaal?
Alle milieuwetgeving op een rij. Met
heldere commentaren, voorbeelden en
slimme tips. Gebruik ook de handige
checklists en procedureschema’s.

Bestelcode: BP/NEWSEN-IC
Elektronische nieuwsbrief

Bestelcode: BP/MILZ-PB
Zakboek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/MILCOOR-PB
Zakboek • Ook beschikbaar als e-book

Jaarabonnement:
€ 642,43 incl. btw (€ 530,93 excl. btw)

Abonnement:
€ 145,38 incl. btw (€ 137,15 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 189,00 incl. btw (€ 178,30 excl. btw)

Abonnement:
€ 170,02 incl. btw (€ 160,40 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 221,03 incl. btw (€ 208,52 excl. btw)

Een zakboekje over uw dagelijks werk. Met
informatie over uw statuut en uw taken.
Ga meteen op zoek naar de overzichtelijke
jaarkalender. Zo mist u nooit een deadline
voor een meting of een keuring. Ontdek per
taak wat het doel is, hoe u deze het best
aanpakt, en aan wie u moet rapporteren.
Ook krijgt u tips voor een sterk milieuadvies
bij nieuwe investeringen.

Bescheiden voetafdruk, duurzame onderneming.

Publicaties

Milieuheffingen en -subsidies

Milieuvoorschriften

Afvalgids

Dit zakboekje beschrijft elke maatregel,
inclusief voorwaarden en procedures,
berekeningswijzen en contactpersonen
op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Straks verdwijnen de milieuvergunning
en de stedenbouwkundige vergunning, en
werken we met één omgevingsvergunning.
Dat zorgt voor grote veranderingen:

Dé must have voor kleine ondernemingen,
maar ook handig voor grote. Met een
overzicht van alle wetgeving rond het
duurzame beheer van afvalstoffen.

g
g
g

Er komt een nieuwe aanvraagprocedure.
Er worden adviserende
omgevingsvergunningscommissies
opgericht.
De bevoegdheden worden opnieuw
verdeeld tussen de gemeenten,
provincies en gewesten.

Deel I incl.
Deel II, III
Omgevingsinclusief
vergunning
Vlarem-trein

Inclusief
Omgevingsvergunning

Herwerkt o.w.v.
Omgevingsvergunning

Beschikbaar vanaf januari 2017.

VLAREM-wetboeken
(deel I, II en III)

Milieuwetboek Afval & Water

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) vindt u in vijf
aparte boekdelen: VLAREM I, II (drie delen) en III. Een handige trefwoordenlijst, een
chronologisch register en relevante modellen uit de wetgeving loodsen u door alle
algemene en sectorale milieuvoorwaarden. En de wijzigingen in de wetgeving?

g
g

Leer bij over afval en bodem,
oppervlaktewater en grondwater.

Deel I vertelt u alles over de nieuwe omgevingsvergunning.
Deel II en III bespreken de VLAREM-trein 2015.

Met dit boek weet u wat dit inhoudt
voor uw organisatie.
Bestelcode: BP/MILHEF-PB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/MILVERG-PB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/AFV-YB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/WMI-YB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/WMII-YB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Bestelcode: BP/WMA-YB
Boek • Ook beschikbaar als e-book

Abonnement:
€ 126,42 incl. btw (€ 119,26 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 164,34 incl. btw (€ 155,04 excl. btw)

Abonnement:
€ 130,21 incl. btw (€ 122,84 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 169,27 incl. btw (€ 159,69 excl. btw)

Abonnement:
€ 264,21 incl. btw (€ 249,25 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 343,47 incl. btw (€ 324,03 excl. btw)

Abonnement:
€ 158,53 incl. btw (€ 149,55 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 206,08 incl. btw (€ 194,42 excl. btw)

Abonnement:
€ 158,53 incl. btw (€ 149,55 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 206,08 incl. btw (€ 194,42 excl. btw)

Abonnement:
€ 178,66 incl. btw (€ 168,54 excl. btw)
Eenmalige aankoop:
€ 232,25 incl. btw (€ 219,11 excl. btw)

Bescheiden voetafdruk, duurzame onderneming.

Opleidingen

Update milieuadministratie
Een praktische handleiding bij
al uw milieuverplichtingen

g

23 november 2016

www.klu.be/UPMAANB

De verplichtingen voor
koelinstallaties en airco’s:
bent u al mee?
Koelinstallaties: stand van zaken

g
Gratis webinar!

24 november 2016

www.klu.be/KOELINB

De nieuwe omgevingsvergunning

GPBV-installaties (BBT-conclusies)

Leer in een uurtje alles over de impact van de
omgevingsvergunning voor uw organisatie

Gevolgen en effecten van de omzetting
van de RIE op uw bedrijfsvoering

g 11 oktober 2016
Schrijf u nu in op Hseworld.be/omgeving.

g

22 november 2016

www.klu.be/IPPCVNB

