
1 
Profiel Professionele Taalvaardigheid / toetsenbank 

                                                Een beter milieu                                            
U werkt als managementassistent bij een drukkerij in Nederland. Uw baas heeft u gevraagd om te 
helpen bij het opstellen van een bedrijfsmilieuplan. U leest een folder van de Vereniging van 
Drukkers. 
 
- Lees de 8 vragen op pagina 3 en 4. 
- Lees de folder hieronder en op de volgende pagina. 
- Omcirkel bij iedere meerkeuzevraag het goede antwoord. 
 
Let op! 
- Er is voor elke vraag maar één goed antwoord. 

 
Folder Vereniging van Drukkers 
 

Een beter milieu begint bij uzelf 
‘Milieu’ is de omgeving van elke plant, elk dier, en van de mens zelf. Vroeger bestonden er alleen 
natuurlijke materialen, die de natuur zelf weer kon afbreken. Maar met plastic, chemische gassen en 
radioactieve straling weet de natuur geen raad. Zulke stoffen blijven als afval in het milieu achter. Op 
die manier is er sprake van milieuvervuiling; het milieu wordt overbelast. Om de milieuvervuiling te 
minimaliseren, wil de regering dat bedrijven zelf aan de slag gaan met het bedrijfsmilieuplan (BMP). 
 
Waar gaat het om? 
Binnen de doelgroep Industrie is een aantal bedrijfstakken verantwoordelijk voor 90% van de 
milieuvervuiling die de Nederlandse industrie veroorzaakt. Die bedrijfstakken zijn zich daar bewust van 
en hebben met de overheid afspraken gemaakt over het terugdringen van de milieuvervuiling. De 
afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst per bedrijfstak, met daarin opgenomen een aantal 
milieudoelstellingen. Bij die afspraken gaat het erom dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen 
om de milieubelasting (afval, energiegebruik en lucht-, water-, en bodemverontreiniging) die zij 
veroorzaken, terug te dringen. Dat beleid wordt het ‘doelgroepenbeleid industrie’ genoemd. Over het 
algemeen worden de milieudoelstellingen gehaald als bedrijven gebruik maken van de nieuwste 
technieken die in de sector gebruikt worden. De milieudoelstellingen moeten worden gehaald om aan 
de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan te voldoen. Door jaarlijks te controleren, kunnen 
de bedrijfstakorganisaties en overheidsinstanties te weten komen of de milieudoelstelling voor die 
bepaalde bedrijfstak gehaald wordt. Als dat niet het geval is, kan dat betekenen dat nieuwe technieken 
gezocht moeten worden om de doelstelling alsnog te halen. 
 
Voor welke bedrijfstakken is het verplicht milieumaatregelen te treffen? 
· basismetaalindustrie 
· chemische industrie 
· zuivelindustrie 
· grafische industrie en drukkerijen 
· metaal- en elektrotechnische industrie 
· papier- en kartonindustrie 
· textiel- en tapijtindustrie (alleen de bedrijven die op oppervlaktewater lozen). 
 
Wat moet u regelen? 
Als uw bedrijf onder de hierboven genoemde bedrijfstakken valt, wordt er van u verwacht dat u een 
zogenaamd bedrijfsmilieuplan (BMP) opstelt. In dat plan moet u omschrijven hoe uw bedrijf de 
milieuvervuiling die het veroorzaakt, in een periode van vier jaar zal terugdringen. Het 
bedrijfsmilieuplan moet opgesteld worden in goed overleg met de overheidsinstanties die bij uw 
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bedrijf betrokken zijn. Eén van die betrokken overheidsinstanties zal zeker de gemeente zijn, omdat die 
de Milieuvergunning afgeeft. Het kan ook zijn dat er meerdere overheidsinstanties betrokken zijn bij 
uw bedrijf (waterbeheer, provincie e.d.). Zodra het BMP er is, moeten de betrokken 
overheidsinstanties het plan goedkeuren. Eén van de overheidsinstanties zal dit coördineren. 
Vervolgens houden de overheidsinstanties rekening met de inhoud van het plan bij het verlenen van 
vergunningen. Als uw bedrijf onder de genoemde bedrijfstakken valt, maar u niet het voornemen hebt 
om (vrijwillig) een plan op te stellen, zult u toch maatregelen voor het milieu moeten treffen. De 
overheidsinstanties kunnen dat via de Milieuvergunning afdwingen. Zo wordt voorkomen dat ongelijke 
verhoudingen tussen bedrijven ontstaan. 
 
Welke acties moet u ondernemen? 
· Nodig de betrokken overheidsinstanties uit voor een startbijeenkomst waarin het verdere traject 
wordt besproken. 
· Leg de voorwaarden en de deelnemende medewerkers vast. 
· Verzamel feiten over uw organisatie, milieuvergunningen, verbruiken, technieken etc. Die kunt u 
bijvoorbeeld opvragen bij de Vereniging van Drukkers. 
· Bepaal welke mogelijkheden er zijn ter verbetering. 
· Stel een plan op dat u indient bij de overheid. 
· Laat de overheid het plan toetsen. 
· Verwerk de feedback van de overheid. 
· Stel een definitief plan op. 
· Ontwikkel een implementatie- en uitvoeringsvoorstel. 
 
Wat moet u nog meer weten? 
Het heeft voordelen om een bedrijfsmilieuplan op te stellen. Allereerst kunnen bedrijven met een 
eigen bedrijfsmilieuplan namelijk vooruitlopen op nieuwe regels en maatregelen voor het milieu 
flexibel in het bedrijf invoeren. Zo kunnen bedrijven zelf aangeven wanneer zij alle maatregelen zullen 
uitvoeren. Daarmee heeft het bedrijf het heft in eigen handen als het gaat om maatregelen voor het 
milieu. Ten tweede is er voor bedrijven die met meerdere overheidsinstanties te maken hebben, het 
voordeel dat er naar het totale pakket van maatregelen voor het milieu gekeken wordt en dat 
vervolgens een afweging plaatsvindt welke maatregelen het eerst uitgevoerd dienen te worden.  
 
Zo kunnen bijvoorbeeld maatregelen om waterverontreiniging tegen te gaan, voorgaan voor andere 
maatregelen voor het milieu, of andersom. Een derde voordeel is dat vooroverleg voor het verlenen 
van vergunningen niet lang hoeft te duren; het plan is immers al bekend en goedgekeurd door de 
overheidsinstanties. Van bedrijven die een bedrijfsmilieuplan opstellen, wordt verwacht dat zij ook een 
milieuzorgsysteem of onderdelen daarvan opzetten. In feite is het bedrijfsmilieuplan te beschouwen 
als het milieuprogramma van het zorgsysteem. Indien u een goed functionerend zorgsysteem heeft, 
kan de overheid overwegen om u een vergunning te verlenen die zich beperkt tot hoofdlijnen. 
 
Concreet 
Een bedrijfsmilieuplan is een plan waarin u aangeeft: 
· wat de huidige milieubelasting is; 
· wat de milieubelasting in een bepaald basisjaar was; 
· welke maatregelen het bedrijf zal nemen om de milieubelasting te beperken. 
 
De maatregelen die in dit plan vermeld staan, bestrijken over het algemeen een periode van vier jaar. 
U moet het bedrijfsmilieuplan elke vier jaar opnieuw opstellen. Het is een openbaar document 
(vertrouwelijke bedrijfsgegevens uitgezonderd). 
 
Voor meer informatie kunt op contact opnemen met de Vereniging van Drukkers: 
0532-5435673, info@verenigingvandrukkers.nl 
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8 meerkeuzevragen 

1 Wat betekent het ‘doelgroepenbeleid industrie’ voor uw bedrijf? 

A De overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het terugdringen van de milieubelasting. 
B Uw bedrijf en de overheidsinstanties zijn samen verantwoordelijk voor het terugdringen van 

de milieubelasting. 
C Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het terugdringen van de milieubelasting. 

2 Hoe kan uw bedrijf de milieudoelstellingen halen? 

A door gebruik te maken van de nieuwste technieken 
B door jaarlijks te controleren 
C door samen te werken met andere bedrijfstakken 

3 Is uw bedrijf verplicht milieumaatregelen te treffen? 

A Ja, dit is verplicht. Elk bedrijf, ongeacht bedrijfstak, moet maatregelen voor het milieu 
treffen.  

B Ja, dit is verplicht. Maar dit geldt alleen voor bepaalde industriële bedrijfstakken. 
C Nee, dit is niet verplicht. Zo lang er maar geen scheve verhoudingen tussen bedrijven 

ontstaan. 

4  Wat moet u in een bedrijfsmilieuplan formuleren? 

A de maatregelen die uw bedrijf neemt om de milieubelasting te beperken 
B de milieudoelstellingen die de overheidsinstanties voor uw bedrijfstak hebben vastgelegd 
C de milieuvergunningen die uw bedrijf voor de komende vier jaar heeft 

 
5 Wie moet u inschakelen bij het opstellen van uw bedrijfsmilieuplan? 

A de regering en eventuele andere betrokken overheidsinstanties 
B uw bedrijfstakvereniging en eventuele betrokken overheidsinstanties 
C uw gemeente en eventuele andere betrokken overheidsinstanties 

 
6  Welke instantie toetst uw bedrijfsmilieuplan? 

A de bedrijfstakken samen 
B de betrokken overheidsinstanties 
C de Vereniging van Drukkers 

7 Wat is volgens de tekst het eerstgenoemde voordeel van het bedrijfsmilieuplan voor uw bedrijf? Dat uw 
bedrijf zelf kan bepalen …. 

A op welk moment uw bedrijf de maatregelen voor het milieu gaat uitvoeren. 
B wanneer uw bedrijf het uitvoeringsvoorstel voor de maatregelen ontwikkelt. 
C welke maatregelen voor het milieu uw bedrijf wil uitvoeren. 

8. Wat is volgens de tekst een ander voordeel van het bedrijfsmilieuplan voor uw bedrijf? Dat de 
samenwerking met alle betrokken overheidsinstanties ervoor zorgt … 

A dat bepaalde maatregelen niet meer uitgevoerd hoeven worden. 
B dat de meest noodzakelijke maatregelen eerst uitgevoerd worden. 
C dat er geen vooroverleg met de overheidsinstanties meer gevoerd hoeft te worden. 

 


