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Compliance kent geen goede Nederlandse vertaling.
Hier wordt met compliance bedoeld dat een organi-
satie handelt volgens vigerende wet- en regelgeving.
Denk bijvoorbeeld aan financieel, fiscaal, arbeids-
rechtelijk maar ook arbo, milieu, productaansprake-
lijkheid, etc. Compliance betreft niet alleen wettelijke
vereisten, vergunningen, (ISO-)normen of eisen van
verzekeringsmaatschappijen, maar ook interne regels
én klantvereisten. Vooral deze laatste worden nog
wel eens vergeten.
Compliancemanagement is de interne beheersing
en/of het beheersingssysteem dat een organisatie

onder eigen verantwoordelijkheid opzet, om aan te
tonen dat zij in overeenstemming met vigerende
wet- en regelgeving en overige verplichtingen werkt.
Omdat veel organisaties zoekende zijn naar de invul-
ling van compliance, is ISO 19600 ontwikkeld. Deze
ISO-norm dient als mondiaal geaccepteerd referen-
tiekader voor compliancemanagement en is bedoeld
om organisaties te helpen hun bestaande aanpak te
verdiepen en te verbreden.
Tevens is compliancemanagement een belangrijk
element binnen de zogeheten High Level Structure
(HLS), dat als basis dient voor de nieuwe versies van
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 (voorheen
OHSAS 18001).

Integrale aanpak asbestprobleem
Ook de wereld waarin we leven vereist dat het in
compliance zijn, aantoonbaar is. Op het gebied van
bijvoorbeeld milieu, veiligheid en productkwaliteit
lezen we met enige regelmaat voorbeelden van be-
drijven die hun zaken niet op orde hebben. De nega-
tieve publiciteit die dit geeft én het strengere
handhavingsregime dat zo'n organisatie vervolgens
wordt opgelegd, maken dat meer en meer directies
'garanties' van hun afdeling Kwaliteit, Arbo en
Milieu willen zien dat voldaan wordt aan wet- en
regelgeving.
De aanwezigheid van asbest in bijvoorbeeld gebou-
wen, werkomgevingen, productie-installaties en
soms zelfs in 'grondstoffen' (denk aan afvalverwer-
kers) grijpt in op het hele bedrijf.
Het heeft effect op kwaliteit-, arbo- en milieu-
aspecten, zowel operationeel, als bij onderhoud, bij
bezoekende derden en soms op productkwaliteit.
Het is dan ook opmerkelijk dat asbestproblematiek
vaak incidentgedreven wordt aangepakt. Een inte-
grale aanpak, van bijvoorbeeld compliancemanage-
ment, kan het risico op incidenten en alle daarmee
samenhangende gevolgen, voorkomen of tenminste
minimaliseren.

Risicobeheersplicht
Het volledig in compliance zijn en blijven vraagt om
een gestructureerde aanpak. Hierbij moet wel een
balans worden gezocht, zodat er geen bureaucratisch
registratiesysteem ontstaat. Zo kan men alle ver-
plichtingen in detail omzetten in acties en deze laten
'aftekenen'. Maar als bepaalde werkzaamheden van-
uit de kennis en ervaring van de medewerker van-
zelfsprekend zijn en regelmatig worden uitgevoerd,
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kan een periodieke controle op de juiste uitvoering
van de werkzaamheden voldoende zijn.
Het is van belang dat bij het 'vertalen' van verplich-
tingen naar acties, direct duidelijk is hoe dit geborgd
(aantoonbaar gemaakt) wordt. Denk hier bijvoor-
beeld aan taken (met registratie), vaste procedures of
opleidingstrajecten.

In compliance komen
De eerste stap is het bepalen van de scope: waar
grijpt het compliancemanagementsysteem uiteinde-
lijk op in? Dat is voor een ziekenhuis, een chemische
fabriek, een voedselproducent of een afvalverwerker
toch behoorlijk verschillend.
De scope moet ook voldoende omvattend zijn. Een
scope ten aanzien van de asbestrisico's in gebouwen
is te smal als uw bedrijf voor een belangrijk deel uit
oudere installaties bestaat.

Het bepalen van de verplichtingen blijkt voor veel
organisaties al een hele kluif. Gezien het aantal ver-
plichtingen is prioritering vereist. Is die lijst namelijk
te omvangrijk,  dan kan de focus verloren gaan. Met
als gevolg dat het complianceproces vertraagt of tot
stilstand komt.
Een voorbeeld van prioritering is het koppelen van
verplichtingen aan risico's, gebaseerd op een risico-
analyse. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de
milieurisico-analyse (ISO 14001) en Arbo-Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (OHSAS 18001). Ook
verdiepende risicoanalyses zoals die voor asbest,
legionella, machineveiligheid en 'business continuity'
geven meer input voor een verdere prioritering.
De eisen worden vertaald naar maatregelen, die als
concrete taken aan verschillende functionarissen in
de organisatie worden toegewezen (stap 3).
Met deze eenduidige vastlegging van verantwoorde-
lijkheden en de rolverdeling binnen het bedrijf, heeft
u antwoord op vragen als: Wie voert welke taak uit?

Wie controleert de uitvoering? En hoe wordt aan-
toonbaar vastgelegd dat aan de taak is voldaan?
Als de verplichtingen en de taken duidelijk zijn, is
het noodzakelijk om te bepalen waar de onderne-
ming staat (stap 4 en 5). In hoeverre wordt aan de
verplichtingen voldaan? In welke mate zijn we in
compliance? Met andere woorden: waar zitten
eventuele tekortkomingen waarop actie moet wor-
den ondernomen (stap 5 en 6)? Het is belangrijk de
taken actief aan te sturen en in de praktijk te toetsen
in hoeverre afspraken zijn geïmplementeerd en/of
iedereen werkt conform de gemaakte afspraken.

In compliance blijven
Ook bij compliancemanagement moet het systeem
van verplichtingen en bijbehorende taken en acties,
actueel blijven. Het is daarbij belangrijk op de hoogte
te blijven van (wettelijke) ontwikkelingen, via inter-
net dan wel actieve brancheverenigingen. Maar
bedrijven kunnen dit ook uitbesteden aan derden
die er zorg voor dragen dat het compliancesysteem
up-to-date blijft.

Zeker weten versus gevoel
Met een goede invulling van compliancemanage-
ment weet de ondernemer zeker dat zijn zaken goed
op orde zijn. Hij heeft niet meer alleen het gevoel
dat het op orde is. En dat is een wezenlijk verschil.
Weet ú zeker dat u in compliance bent, dat u vol-
doet aan alle verplichtingen en alle risico's in beeld
heeft die asbest met zich meebrengt? 
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