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Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van mijn.sccm 
versie 17 april 2018 
 

 
 
Mijn.sccm is een onderdeel van de SCCM-website waarop geregistreerde gebruikers 
toelichtingen op wet- en regelgeving voor milieu en gezond en veilig werken kunnen 
downloaden. Om u te kunnen registreren moet u behoren tot een van de volgende groepen: 
• ISO 14001 en/of ISO 45001/OHSAS 18001-gecertificeerde organisatie én geregistreerd in 

de database van gecertificeerde organisaties op de website van SCCM; 

• ISO 14001 en/of ISO45001/OHSAS 18001-auditor voor een bij SCCM aangesloten 

certificatie-instelling; 

• Handhaver of vergunningverlener van een bevoegd gezag, mits werkzaam op het gebied 

van vergunningverlening of handhaving/toezicht op gebied van milieu of gezond en veilig 

werken. 

 
1. Algemene voorwaarden voor toegang tot mijn.sccm 

Registreren kan alleen met een persoonlijk e-mailadres van de gecertificeerde organisatie, 
certificatie-instelling of overheidsinstelling waarvoor uw werkzaam bent. Registraties met 
bijvoorbeeld een e-mailadres van Hotmail of Gmail worden niet geaccepteerd. Zie hieronder 
de specifieke voorwaarden voor registratie voor gecertificeerde organisaties, auditors en 
overheden. 
 
Belangrijk! SCCM behoudt zich het recht voor om registraties te verwijderen, indien niet 
(meer) aan de voorwaarden wordt voldaan. Heeft u vragen over uw registratie, dan kunt u 
contact met ons opnemen via het contactformulier of via mijn.sccm@sccm.nl. Na ontvangst 
van uw aanvraag tot registratie, beoordelen wij of u recht heeft op toegang tot mijn.sccm. U 
ontvangt hierover bericht van ons.  
 
2. Voorwaarden voor toegang tot mijn.sccm door gecertificeerde organisaties 

• Zie de algemene voorwaarden bij punt 1. 

• Voor registratie heeft u het SCCM-nummer nodig dat op het certificaat van uw 

organisatie staat. U kunt dit nummer ook vinden in de database van gecertificeerde 

organisaties. Is uw bedrijf wel gecertificeerd, maar staat u niet in de database, neem dan 

contact op met uw certificatie-instelling. 

• Gecertificeerde organisaties hebben recht op maximaal twee registraties per vestiging 

genoemd op het certificaat. Dus staan er twee vestigingen vermeld op uw certificaat, dan 

heeft uw organisatie inclusief de hoofdvestiging recht op zes registraties. 

 
3. Voorwaarde voor toegang tot mijn.sccm voor nog niet gecertificeerde organisaties 

• Zie de algemene voorwaarden bij punt 1. 

• Bent u nog niet gecertificeerd voor ISO 14001 of ISO 45001/OHSAS 18001, maar heeft u 

wel al een overeenkomst afgesloten met een bij SCCM aangesloten certificatie-instelling, 

dan kunt u ook zonder certificaat al toegang krijgen tot mijn.sccm. Vul het 
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registratieformulier in en upload een kopie van de overeenkomst met de certificatie-

instelling of mail hem naar mijn.sccm@sccm.nl. 

 
4. Voorwaarden voor toegang tot mijn.sccm voor auditors 

• Zie de algemene voorwaarden bij punt 1. 

• Bent u contract-auditor voor een certificatie-instelling, dan activeren we uw account na 

bevestiging van uw werkzaamheden door de certificatie-instelling. SCCM zal hiervoor 

contact opnemen met de certificatie-instelling. 

 
5. Voorwaarden voor toegang tot mijn.sccm voor overheden 

• Zie de algemene voorwaarden bij punt 1. 

• Mijn.sccm is alleen toegankelijk voor handhavers of vergunningverleners van een 

bevoegd gezag, mits werkzaam op het gebied van vergunningverlening of 

handhaving/toezicht op gebied van milieu of gezond en veilig werken. 

 
6. Privacy 

De gegevens die u moet invullen bij het registreren behandelt SCCM vanzelfsprekend 
vertrouwelijk en worden alleen gebruikt: 

• om de SCCM-nieuwsbrief ongeveer vijf keer per jaar toe te sturen, mits u daar 

expliciet toestemming voor geeft bij registratie. U kunt deze optie later altijd 

aanpassen; 

• om u tweewekelijks een publicatie-alert te mailen als er nieuwe publicaties 

beschikbaar zijn, mits u daar expliciet toestemming voor geeft bij registratie. U kunt 

deze optie later altijd aanpassen; 

• voor eventuele vragen over uw registratie. 

 
Mijn.sccm heeft een koppeling met de database gecertificeerde organisaties op 
www.sccm.nl om vast te kunnen stellen op hoeveel toegangen tot mijn.sccm een 
gecertificeerde organisatie recht heeft.  
 
7. Gebruik van documenten op mijn.sccm 

Alle documenten op mijn.sccm zijn eigendom van SCCM en mogen alleen binnen de 
organisatie die toegang heeft tot mijn.sccm, gebruikt worden. Het is niet toegestaan de 
informatie buiten deze organisatie te verspreiden of gebruiken. 
 
8. Aansprakelijkheid 

De inhoud van de documenten is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kunnen 
fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. SCCM aanvaardt derhalve geen 
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband 
houdend met het gebruik van de inhoud van de documenten. 
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