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4.2 Inzicht hebben in de behoeften 
en verwachtingen van 
belanghebbenden 

De organisatie moet vaststellen welke van de 
behoeften en verwachtingen van de 
belanghebbenden wettelijke eisen zijn of 
zouden kunnen worden. 

5.2c) V&G-beleid Het V&G-beleid dient een verbintenis te 
bevatten om te voldoen aan de wettelijke 
eisen, maar ook tot het verminderen van de 
V&G-risico’s.  Het beleid moet worden 
gecommuniceerd binnen de organisatie en zal 
beschikbaar zijn voor de belanghebbenden. 

6.1.1 Algemeen Bij het vaststellen van de risico’s en kansen 
moet de organisatie rekening houden met de 
wettelijke eisen. 

6.1.3 Wetgeving en andere eisen 
vaststellen 

De organisatie moet een proces vaststellen 
voor het vaststellen van de wettelijke V&G-
eisen.  De organisatie moet bepalen hoe deze 
wettelijke eisen van toepassing zijn en hoe ze 
worden gecommuniceerd.   

6.1.4 Acties plannen De organisatie moet acties plannen om 
wettelijke eisen aan te pakken. 

6.2.1 V&G-doelstellingen De organisatie moet voor relevante functies en 
op relevante niveaus V&G-doelstellingen 
vaststellen.  Deze V&G-doelstellingen moeten 
rekening houden met de van toepassing zijnde 
(wettelijke) eisen. 

7.4.3 Communicatie van de naleving 
met de belanghebbenden 

Bij het vaststellen van haar 
communicatieprocessen moet de organisatie 
rekening houden met haar wettelijke eisen. 

8.1.3 Management van wijzigingen De organisatie moet processen vaststellen voor 
het beheersen van wijzigingen die een invloed 
hebben op de V&G-prestaties, waaronder 
wijzigingen in de wettelijke eisen. 

9.1.1 Montioring en meting: algemeen Een voorbeeld van wat gemonitord kan worden 
zijn de geïdentificeerde wettelijke eisen en de 
status van de geïdentificeerde hiaten in 
naleving. 

9.1.2 Evaluatie van de naleving De organisatie moet een proces implementeren 
voor het evalueren van de naleving van de 
wettelijke eisen.  De organisatie moet: 

- De frequentie en methode(n) 
vaststellen voor het evalueren van de 
naleving; 

- De naleving evalueren en waar nodig 
maatregelen treffen (zie 10.2) 

-  Kennis en inzicht in haar 
nalevingsstatus wat betreft wettelijke 
eisen onderhouden; 



- Gedocumenteerd informatie bewaren 
van de resultaten van de nalevings-
evaluatie. 

9.2.2 Interne audit De organisatie moet interne audits uitvoeren 
om informatie te verkrijgen of het  V&G-
managementsysteem voldoet aan de 
(wettelijke) eisen eigen aan de organisatie en 
de eisen van de norm. 

9.3 Directiebeoordeling De directiebeoordeling moet rekening houden 
met de wijzigingen in de wettelijke eisen maar 
ook met de resultaten van de evaluatie van het 
voldoen aan de wettelijke eisen.  

10.2 Correctieve maatregelen De organisatie moet een proces implementeren 
voor het beheer van afwijkingen en het treffen 
van maatregelen om de afwijking te corrigeren.   

 

 


