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Excellentie, 
 
Naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en 
Waterstaat (kenmerk 2022Z09617/2022D19920) is via een van uw ambtenaren het 
milieumanagementsysteem van Tata Steel opgevraagd ter voorbereiding van het 
commissiedebat Externe Veiligheid op 22 juni 2022. (zie Bijlage 1) 
 
De Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en gezondheid 
en veilig werken (SCCM) beschrijft een managementsysteem als een set van 
samenhangende afspraken om beleid en doelstellingen op te stellen en vervolgens ook 
te realiseren. Uitgangspunt is het voldoen aan wet- en regelgeving en het realiseren 
van continue verbetering.  
 
De systematiek moet verankerd zijn in de (dagelijkse) bedrijfsvoering en is daarmee 
niet te vatten in één document. Het is een set aan maatregelen, overlegstructuren, 
plannen, controles etc., met andere woorden, het is niet mogelijk om een 
(milieu)managementsysteem zomaar op te vragen, zoals de vaste commissie I&W 
heeft verzocht. Wel zouden wij onze aanpak in een Technische Briefing aan de 
commissie kunnen toelichten.  
 
Ter verduidelijking; een (milieu)managementsysteem betekent dat continue verbetering 
en beheersing van risico’s in de organisatie zijn geborgd. De basis van alle 
(milieu)managementsystemen is de bekende ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA): 
 
• Plan: bepalen van het beleid op basis van geïdentificeerde kansen en risico’s, 

vastleggen van doelstellingen en opstellen programma voor uitvoering. 
• Do: nemen van organisatorische en technische maatregelen om doelstellingen te 

realiseren. 
• Check: monitoren of doelstellingen worden gehaald en risico’s worden geborgd en 

waar nodig nemen van corrigerende maatregelen. 
• Act: aanpassen van het beleid gericht op het verder verbeteren van de prestaties. 

De start van een nieuwe cyclus. 
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De internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem is ISO 14001 
(NEN-EN-ISO 14001). Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de 
organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De 
norm bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Context van de organisatie
• Leiderschap
• Planning
• Ondersteuning
• Uitvoering
• Evaluatie van de prestaties
• Verbetering

In Bijlage 2 vindt u een korte toelichting op deze onderdelen van de ISO 14001 norm. 
Deze toelichting is opgesteld door SCCM.  

Tata Steel is door British Standard Institute (BSI) ISO 14001:2015 gecertificeerd 
(certificaat EMS ccc). Dit houdt in dat het milieumanagementsysteem van Tata Steel 
twee keer per jaar getoetst wordt tegen de ISO 14001.  

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en inzicht te geven in 
de omvang en reikwijdte van een desbetreffend verzoek. Indien er vervolgvragen zijn 
dan wel interesse voor een verdiepende briefing, dan verneem ik graag. 

Hoogachtend, 
namens Tata Steel IJmuiden BV 

dr.ir. M.F. Workel 
Director Health Safety Security & Environment 

Bijlages: 
Bijlage 1 Brief van vaste commissie I&W aan staatsecretaris Mw Heijnen 
Bijlage 2 Korte toelichting onderdelen ISO 14001:2015 








