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Nationaal voorwoord
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 NEN.
Deze NBN-versie is grotendeels gebaseerd op de NEN-versie, maar houdt tegelijk rekening met een aantal
verschillen op het vlak van terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. De onderstaande synoniemenlijst
vermeldt de termen waarvoor het NBN een afwijkende keuze heeft gemaakt.

Synoniemenlijst
Engelse term
trade association

Nederlandse term
in de NEN-versie
brancheorganisatie

Nederlandse term
in de NBN-versie
beroepsfederatie
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Voorwoord
Deze norm (EN ISO 14001:2004) werd opgesteld door de technische commissie ISO/TC 207 "Environmental
management" in samenwerking met het CEN Management Centre (CMC).
Deze Europese norm vervangt EN ISO 14001:1996.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk per mei 2005 de status van nationale norm worden gegeven, ofwel
door publicatie van een identieke tekst, of door bekrachtiging, en nationale normen die hiermee in strijd zijn,
moeten uiterlijk per mei 2005 worden ingetrokken.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
Kennisgeving van bekrachtiging
De tekst van ISO 14001:2004 is door de CEN ongewijzigd goedgekeurd als EN ISO 14001:2004.
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Voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatieinstituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt doorgaans uitgevoerd
door de technische commissies van de ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een
technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie. Internationale
organisaties, zowel overheidsinstanties als NGO's, nemen in samenwerking met ISO ook deel aan deze
werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission (IEC) inzake alle
elektrotechnische normalisatie.
Internationale normen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften die in de ISO/IEC Directives Part
2 zijn opgenomen.
De voornaamste taak van de technische commissies is de voorbereiding van internationale normen.
Ontwerpversies van internationale normen die zijn aangenomen door de technische commissies, worden ter
stemming voorgelegd aan de leden. Publicatie als internationale norm vereist goedkeuring van ten minste 75
% van de stemmen die zijn uitgebracht door deelnemende leden.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp kunnen zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
ISO 14001 is opgesteld door technische commissie
subcommissie SC 1 "Environmental management systems".

ISO/TC 207

"Environmental

management",

Deze tweede versie vervangt de eerste versie (ISO 14001:1996), die daarmee komt te vervallen. Deze
versie is een technische herziening.
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Inleiding
Allerlei soorten organisaties streven in toenemende mate naar een goede en aantoonbare milieuprestatie
door beheersing van de effecten van hun activiteiten, producten en diensten op het milieu in
overeenstemming met hun milieubeleid en -doelstellingen. Zij doen dit binnen de context van steeds
stringentere wetgeving, de ontwikkeling van financieel-economische beleidslijnen en andere maatregelen ter
bevordering van milieubescherming, en de toenemende bezorgdheid die door belanghebbenden wordt geuit
over milieuzaken en duurzame ontwikkeling.
Veel organisaties hebben "milieubeoordelingen" of "milieuaudits" uitgevoerd om hun milieuprestatie te
beoordelen. Op zichzelf geven deze "beoordelingen" en "audits" een organisatie nog niet voldoende
zekerheid dat haar prestaties niet alleen nu voldoen aan de vereisten van de wet en het eigen milieubeleid,
maar dit ook zullen blijven doen. Om doeltreffend te zijn moeten deze instrumenten worden toegepast als
onderdeel van een gestructureerd milieumanagementsysteem dat is geïntegreerd in de organisatie.
Internationale normen voor milieumanagement bieden organisaties de elementen van een doeltreffend
milieumanagementsysteem (MMS), dat kan worden geïntegreerd met andere managementeisen en helpen
zo organisaties doelen op milieu en economisch gebied te bereiken. Deze normen zijn net zoals andere
internationale normen, niet bedoeld voor het creëren van niet-tarifaire handelsbelemmeringen of voor het
uitbreiden of veranderen van de wettelijke verplichtingen waaraan een organisatie moet voldoen.
Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem, om zo een organisatie
in staat te stellen een beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren waarbij rekening wordt
gehouden met de wettelijke eisen en informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm is opgesteld met
de bedoeling toepasbaar te zijn op allerlei organisaties ongeacht hun aard en omvang en in velerlei
geografische, culturele en maatschappelijke omstandigheden. De basis voor de benadering is weergegeven
in figuur 1. Het succes van het systeem is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus en in alle
functies, en vooral van de directie. Een dergelijk systeem stelt een organisatie in staat een milieubeleid te
ontwikkelen, doelstellingen en processen vast te stellen om de beleidsverplichtingen te realiseren, de
benodigde maatregelen te treffen om de prestaties te verbeteren en aan te tonen dat het systeem voldoet
aan de eisen van deze internationale norm. Het algehele doel van deze internationale norm is het
ondersteunen van milieubescherming en voorkomen van milieuvervuiling in harmonie met sociaaleconomische behoeften. Hierbij dient te worden opgemerkt dat veel van de eisen van de norm gezamenlijk
kunnen worden behandeld of op ieder gewenst tijdstip opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld.
De herziening van deze norm is gericht op verduidelijking van de eerste editie uit 1996. Daarbij is vooral
rekening gehouden met de bepalingen van ISO 9001:2000 om de compatibiliteit van de twee normen te
verbeteren ten behoeve van de gebruikers.
Voor het gebruiksgemak hebben de paragrafen van hoofdstuk 4 van deze internationale norm en die van
bijlage A vergelijkbare nummers. Zo behandelen 4.3.3 en A.3.3 bijvoorbeeld beide doelstellingen,
taakstellingen en programma('s), en gaan 4.5.5 en A.5.5 beide over interne audits.
Bijlage B geeft de relaties en globale technische overeenkomsten aan tussen ISO 14001:2004 en
ISO 9001:2000 en omgekeerd.
Er is een belangrijk onderscheid tussen deze internationale norm, die de eisen beschrijft voor het
milieumanagementsysteem van een organisatie en die kan worden gebruikt voor certificatie en/of
eigenverklaring van het milieumanagementsysteem van een organisatie en een niet voor
certificatiedoeleinden opgestelde richtlijn die is bedoeld om een organisatie algemene hulp te bieden bij het
inrichten, implementeren of verbeteren van een milieumanagementsysteem. Milieumanagement omvat een
breed scala van aspecten, waarvan sommige met gevolgen voor de strategie en concurrentiepositie. Het
aantonen van een succesvolle implementatie van deze internationale norm kan door een organisatie worden
gebruikt om belanghebbenden te verzekeren dat zij beschikt over een passend milieumanagementsysteem.
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Advies over ondersteunende milieumanagementtechnieken wordt opgenomen in andere internationale
normen, vooral die over milieumanagement in de documenten vastgesteld door ISO/TC 207 (in de
ISO 14000 serie). Elke verwijzing in deze internationale norm naar andere internationale normen dient
slechts ter informatie.

Continue verbetering

Milieubeleid
Directiebeoordeling
Planning

Controle

Implementatie
en uitvoering

OPMERKING
Deze internationale norm is gebaseerd op de methodologie die bekend staat als “Plan-Do-Check-Act”
(PDCA). PDCA kan kort worden beschreven als volgt:
— Plan: het vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaten te bereiken die in
overeenstemming zijn met het milieubeleid van de organisatie
— Do: het implementeren van de processen
— Check: het bewaken en meten van processen ten opzichte van het milieubeleid, doelstellingen, wettelijke en andere
eisen, alsmede het rapporteren van de resultaten
— Act: het treffen van maatregelen treffen om de prestaties van het milieumanagementsysteem continue te verbeteren
Veel organisaties besturen hun werkzaamheden door een systeem toe te passen van processen en hun interacties, dat
de "procesbenadering" kan worden genoemd. ISO 9001:2000 stimuleert het gebruik van de procesbenadering.
Aangezien PDCA kan worden toegepast op alle processen, worden de twee methodologieën als compatibel beschouwd.

Figuur 1 — Milieumanagementsysteemmodel van deze internationale norm
Deze internationale norm bevat alleen die eisen die objectief kunnen worden geaudit. Organisaties die
behoefte hebben aan een meer algemene richtlijn voor een breed scala van aandachtspunten van het
milieumanagementsysteem worden verwezen naar ISO 14004:2004.
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Deze internationale norm stelt geen absolute eisen voor milieuprestaties behalve dan de in het milieubeleid
vastgelegde verbintenis tot het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de
organisatie onderschrijft, tot het voorkomen van milieuvervuiling en tot continue verbetering. Twee
organisaties met vergelijkbare werkzaamheden, maar met een milieuprestatie op verschillend niveau kunnen
daarom beide aan de eisen van deze norm voldoen.
Het op systematische wijze overnemen en implementeren van een scala van milieumanagementtechnieken
kan bijdragen aan optimale resultaten voor alle belanghebbenden. Toepassing van deze internationale norm
zal op zich echter geen garantie zijn voor optimale milieuresultaten. Om milieudoelstellingen te bereiken kan
het milieumanagementsysteem organisaties aanzetten tot overweging van implementatie van de best
beschikbare technieken, voor zover geschikt en economisch haalbaar. Hierbij behoort wel terdege rekening
te worden gehouden met de kosteneffectiviteit van dergelijke technieken.
Deze internationale norm bevat geen eisen die specifiek horen bij andere managementsystemen zoals voor
kwaliteit, arbeidsomstandigheden, financieel management of risicomanagement, hoewel de onderdelen van
deze norm kunnen worden afgestemd op of geïntegreerd met die van andere managementsystemen. Een
organisatie kan haar bestaande managementsyste(e)m(en) aanpassen om een milieumanagementsysteem
in te richten dat voldoet aan de eisen van deze internationale norm. Het moet echter duidelijk zijn dat de
toepassing van verscheidene onderdelen van het managementsysteem kan verschillen naar gelang het
beoogde doel en de belanghebbende partijen die erbij betrokken zijn.
De mate van gedetailleerdheid en complexiteit van het milieumanagementsysteem en de hoeveelheid
documentatie en middelen die eraan worden gewijd, zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals het
toepassingsgebied van het systeem, de grootte van de organisatie en de aard van haar activiteiten,
producten en diensten. Dit kan vooral het geval zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen.
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Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze internationale norm specificeert de eisen voor een milieumanagementsysteem die een organisatie in
staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke
en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm
is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en
aspecten die zij kan beïnvloeden. De norm stelt zelf geen specifieke criteria voor milieuprestaties.
Deze internationale norm is van toepassing op organisaties die:
a) een milieumanagementsysteem willen inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren;
b) zich ervan willen verzekeren dat zij het door haar opgestelde milieubeleid naleven;
c) willen aantonen dat zij voldoen aan deze internationale norm door:
1) de naleving ervan zelf vast te stellen en een eigenverklaring uit te geven, of
2) te streven naar bevestiging van de naleving ervan door belanghebbenden van de organisatie, zoals
klanten, of
3) te streven naar bevestiging van haar eigenverklaring door een voor de organisatie externe partij, of
4) te streven naar certificatie van haar milieumanagementsysteem door een externe organisatie.
Alle eisen in deze internationale norm zijn bedoeld om te worden opgenomen in een
milieumanagementsysteem. De mate van toepassing is afhankelijk van factoren zoals het milieubeleid van
de organisatie, de aard van haar activiteiten, producten en diensten, en de locatie waarop en de
omstandigheden waarin de organisatie functioneert. Deze internationale norm geeft tevens informatieve
richtlijnen voor het gebruik ervan in bijlage A.

2 Normatieve verwijzingen
Er zijn geen normatieve verwijzingen opgenomen.

3 Termen en definities
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities.
3.1
auditor
persoon met de bekwaamheid om een audit uit te voeren
[ISO 9000:2000, 3.9.9]
3.2
continue verbetering
zich herhalend proces van verbetering van het milieumanagementsysteem (3.8) om verbeteringen te
realiseren in de algehele milieuprestatie (3.10) in overeenstemming met het milieubeleid (3.11) van de
organisatie (3.16)
OPMERKING

Het proces hoeft niet tegelijkertijd bij alle bedrijfsactiviteiten plaats te vinden.
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