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Nationaal voorwoord
Deze norm maakt deel uit van een reeks Europese normen opgesteld door de internationale Technische
Commissie ISO/TC 207 “Environmental management” in samenwerking met CCMC. Verdere details wat
dat betreft worden verstrekt in het Voorwoord bij deze norm.
De Europese norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en
gepubliceerd als Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NBN in samenwerking met de bevoegde
Belgische normcommissie B031 “Environmental management”, die optreedt als nationale
schaduwcommissie van de internationale Technische commissie ISO/TC 207 “Environmental
management”. Deze Belgische commissie is actief in de schoot van het NBN.
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Europees voorwoord
Dit document (EN ISO 14005:2019) werd opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 207
"Environmental management" (Milieumanagement), in samenwerking met CCMC.
Aan deze Europese norm, die identiek dezelfde tekst bevat als ISO 14005:2019 en een addendum (Bijlage
B), moet uiterlijk in januari 2020 de status van nationale norm worden gegeven, door publicatie van een
identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in januari 2020
worden ingetrokken.
De CEN Technical Board (CEN/BT) keurde de toevoeging toe van een Europese bijlage (Bijlage B), waarin
de voorschriften van EMAS (VERORDENING (EG) Nr. 1221/2009 VAN DE COMMISSIE) zijn opgenomen.
We vestigen uw aandacht op de mogelijkheid dat sommige elementen in dit document onderhevig zijn
aan octrooirechten. CEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de identificatie van dergelijke
octrooirechten.
Volgens het Huishoudelijk Reglement van CEN/CENELEC zijn de nationale norminstellingen van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, de Republiek NoordMacedonië, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.

Verklaring van bekrachtiging
De tekst van ISO 14005:2019 werd door CEN zonder enige wijziging goedgekeurd als onderdeel van EN
ISO 14005:2019. Er wordt op gewezen dat de Europese bijlage wordt toegevoegd aan de tekst van ISO
14005:2019 voor publicatie als EN ISO 14005:2019.
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Voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijd actieve federatie van nationale
norminstellingen (ISO-leden). Het werk in verband met de voorbereiding van internationale normen
wordt meestal door technische ISO-commissies uitgevoerd. Elk lid dat geïnteresseerd is in een onderwerp
waarvoor een technische commissie werd opgericht, heeft het recht om in die commissie te worden
vertegenwoordigd. Internationale (overheids- en non-gouvernementele) organisaties die met ISO in
verband staan, werken ook mee. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical
Commission (IEC) voor alles wat met elektrotechnische normalisatie verband houdt.
De procedures die worden toegepast om dit document uit te werken, worden net als de procedures die
bedoeld zijn voor het verdere onderhoud ervan, in de ISO/IEC-richtlijnen, Deel 1, beschreven. Hierbij
wordt met name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de verschillende
types ISO-documenten. Dit document werd opgesteld in overeenstemming met de redactionele regels van
de ISO/IEC Richtlijnen, Deel 2 (zie /www.iso.org/directives).
We vestigen uw aandacht op de mogelijkheid dat sommige elementen in dit document onderhevig zijn
aan octrooirechten. ISO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de identificatie van dergelijke
octrooirechten. Informatie over eventuele octrooirechten die worden geïdentificeerd tijdens de
uitwerking van het document, wordt opgenomen in de Inleiding en/of op de ISO-lijst van de ontvangen
octrooiverklaringen (zie www.iso.org/patents).
Een handelsnaam die in dit document wordt gegeven, wordt louter voor het gemak van de gebruikers
vermeld en vormt geen goedkeuring.
Voor uitleg over het vrijwillige karakter van normen, de betekenis van ISO-specifieke termen en
uitdrukkingen met betrekking tot conformiteitsbeoordeling, evenals informatie over de naleving door ISO
van de beginselen van de World Trade Organization (WTO) in de Technische Handelsbelemmeringen
(TBT), zie www.iso.org/iso/foreword.html.
Dit document is opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 207, Milieumanagement, Subcommissie
SC 1, Milieumanagementsystemen.
Deze tweede editie annuleert en vervangt de eerste editie (ISO 14005:2010), die technisch helemaal werd
herzien.
Feedback of vragen over dit document dienen aan de nationale normalisatie-instantie van de gebruiker
te worden gericht. Een volledige lijst van deze instanties is terug te vinden op
www.iso.org/members.html.
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Inleiding
Organisaties staan voor almaar meer uitdagingen die worden veroorzaakt door de verslechterende
toestand van het milieu ten gevolge van menselijke activiteiten. Zo heeft vervuiling gevolgen voor het
gebruik van water, lucht en land; wordt het aanbod van grondstoffen en de energiekosten onstabieler
door het inefficiënte gebruik en de schaarste van niet-hernieuwbare hulpbronnen; en neemt de dreiging
van stormen, overstromingen of droogtes toe als gevolg van de stijgende temperaturen op wereldschaal
en de klimaatverandering.
Deze uitdagingen hebben aanzienlijke gevolgen voor het bedrijfsleven en de samenleving. Regelgevers,
consumenten, klanten, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden eisen garanties van
organisaties dat hun interacties met het milieu op verantwoorde wijze worden beheerd en dat hun
activiteiten, producten en diensten geen schadelijke milieueffecten hebben.
Een systematische aanpak van milieumanagement verschaft de middelen voor het beheer van de
bedrijfsrisico's en geeft blijk van een hoge mate van milieubewustzijn. Dit zorgt ervoor dat organisaties
kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van de belanghebbenden. Enkele bedrijfsvoordelen van
een geformaliseerd milieumanagementsysteem (MMS) zijn onder andere een efficiënter gebruik van
hulpbronnen, minder negatieve effecten op het milieu, een betere naleving van de wettelijke eisen en
betere relaties met de klanten.
Heel wat organisaties werken nu al met een geformaliseerd MMS. Maar nog veel meer organisaties, met
name kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), beschikken niet over een formeel systeem en lopen
daardoor de voordelen mis die een systeem kan opleveren. Een systematische aanpak van
milieumanagement kan succesvol zijn op lange termijn en duurzame ontwikkeling bevorderen. Dit omvat
bescherming van het milieu, beperking van de potentiële nadelige effecten van de milieuomstandigheden
op organisaties, ondersteuning bij het voldoen aan complianceverplichtingen, verbeteren van de
milieuprestaties, voorkomen dat milieueffecten ongewild naar elders in de levenscyclus worden
verschoven, het behalen van financiële en operationele voordelen en het bevorderen van de
communicatie met relevante belanghebbenden.
Het kan echter lastig zijn een MMS op hetzelfde moment volledig te implementeren in de hele organisatie,
en dit hangt af van de beschikbaarheid van personeel en andere middelen. Een gefaseerde aanpak geeft
organisaties de kans hun MMS geleidelijk te ontwikkelen.
Een gefaseerde aanpak biedt verschillende voordelen. Organisaties kunnen gemakkelijk een beeld
vormen over het rendement van tijd en middelen die ze in het MMS steken. Ze kunnen een systeem
ontwikkelen dat is afgestemd op hun behoeften, zodat zij het in hun eigen tempo kunnen implementeren,
afhankelijk van de beschikbare menselijke en financiële middelen. Deze benadering kan organisaties
helpen in te zien hoe verbeteringen in het milieumanagement de kosten kunnen verlagen, de naleving van
de wettelijke voorschriften kunnen aantonen, de relaties met de gemeenschap kunnen verbeteren en de
verwachtingen van belanghebbenden kunnen helpen inlossen.
Dit document laat zien hoe organisaties een MMS kunnen implementeren met behulp van een gefaseerde
aanpak om uiteindelijk te voldoen aan de eisen van ISO 14001. Elke fase bestaat uit zes opeenvolgende
stappen. Het aantal fasen is flexibel. Zo kunnen organisaties het toepassingsgebied, d.w.z. de activiteiten,
producten en diensten die er deel van uitmaken, en de maturiteit van hun MMS ontwikkelen in
overeenstemming met hun doelstellingen en beschikbare middelen.
De gefaseerde aanpak zou bijvoorbeeld kunnen starten met een project dat zich richt op een specifiek
milieuaspect, zoals het gebruik van energie of natuurlijke hulpbronnen. Een gefaseerde aanpak zou ook
kunnen worden gebruikt om tegemoet te komen aan de noden van een bepaalde belanghebbende partij,
zoals een eis van een klant, of om een specifieke kwestie aan te pakken, zoals het aantonen dat aan de
wettelijke voorschriften is voldaan. Het milieumanagementsysteem kan in de loop der tijd worden
uitgebreid door meer fasen te doorlopen, bv. om meer milieuaspecten te behandelen, om systematisch
alle relevante behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden aan te pakken of om de
milieuprestaties verder te verbeteren dan nodig is om de wettelijke voorschriften na te leven.
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De maturiteitsmatrix in Bijlage A is een instrument om de voortgang van de implementatie van het MMS
te meten. Dit is nuttig om de verwezenlijking van de milieudoelstellingen van een organisatie en de
daaraan verbonden voordelen te monitoren en om een efficiënt gebruik van de financiële en menselijke
middelen te verzekeren.
De rijen in de structuur van de maturiteitsmatrix stemmen overeen met de verschillende MMSelementen, zoals gedefinieerd in de hoofdstukken van ISO 14001:2015. De kolommen geven vijf
maturiteitsniveaus weer. Elk element kan stapsgewijs worden ontwikkeld van maturiteitsniveau 1 tot en
met volledig maturiteitsniveau 5. Op dat moment zal het element voldoen aan de eisen van het
desbetreffende hoofdstuk in ISO 14001:2015.
Een beoordelingsformulier dat de maturiteitsmatrix staaft, is te vinden op de website van ISO/TC 207/SC
1, https://committee.iso.org/home/tc207sc1. Het volgt dezelfde structuur als de maturiteitsmatrix en
helpt organisaties om voor elk element hun maturiteitsniveau te bepalen.
Op de website van ISO/TC 207/SC 1 zijn ook voorbeelden te vinden, o.a. van hoe een bedrijf een volledig
MMS heeft ontwikkeld met behulp van de gefaseerde aanpak.

7

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 12 eerste pagina’s

NBN EN ISO 14005:2019

EN ISO 14005:2019 (N)

Milieumanagementsystemen — Richtlijnen voor een flexibele
aanpak van een gefaseerde implementatie
1 Toepassingsgebied
Dit document geeft richtlijnen voor een gefaseerde aanpak voor het inrichten, implementeren,
onderhouden en verbeteren van een milieumanagementsysteem (MMS) die organisaties, ook kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO's), kunnen toepassen om hun milieuprestaties te verbeteren.
De gefaseerde aanpak biedt flexibiliteit waardoor organisaties hun MMS in hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen, over een aantal fasen, naargelang hun eigen omstandigheden. Elke fase bestaat uit zes
opeenvolgende stappen. De maturiteit van het systeem aan het eind van elke fase kan worden bepaald op
basis van de maturiteitsmatrix met vijf niveaus in Bijlage A.
Dit document is van toepassing op elke organisatie, ongeacht haar huidige milieuprestaties, de aard van
de uitgeoefende activiteiten of de locaties waar deze plaatsvinden.
Door de gefaseerde aanpak kan een organisatie een systeem ontwikkelen dat uiteindelijk voldoet aan de
eisen van ISO 14001.
De leidraad heeft geen betrekking op de elementen van specifieke systemen die verder gaan dan
ISO 14001 en is niet bedoeld om interpretaties te geven van de eisen van ISO 14001.

2 Normatieve verwijzingen
Dit document bevat geen normatieve verwijzingen.

3 Termen en definities
De volgende termen en definities gelden voor dit document:
ISO en IEC onderhouden op de volgende adressen terminologiedatabases voor gebruik in het kader van
normalisatie:
— ISO Online browsing platform: te bereiken op https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: te bereiken op http://www.electropedia.org/

3.1 Termen in verband met organisatie en leiderschap
3.1.1
managementsysteem
geheel van samenhangende of elkaar beïvloedende elementen van een organisatie (3.1.4) om een beleid
en doelstellingen (3.2.5) vast te stellen, alsmede de processen (3.3.5) om die doelstellingen te bereiken
Opmerking 1 bij de term: Een managementsysteem kan betrekking hebben op één of meer disciplines [zoals.
kwaliteit, milieu (3.2.1), veiligheid en gezondheid op het werk, energie, financieel management].
Opmerking 2 bij de term: Tot de elementen van het systeem behoren de organisatiestructuur, rollen en
verantwoordelijkheden, planning en uitvoering, evaluatie van de prestaties en verbetering.
Opmerking 3 bij de term: Het toepassingsgebied van een managementsysteem kan de gehele organisatie omvatten,
specifieke en geïdentificeerde functies van de organisatie, specifieke en geïdentificeerde onderdelen van de
organisatie, of een of meer functies in een groep van organisaties.

[BRON: ISO 14001:2015, 3.1.1]
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