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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 207, “Environmental management”. 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 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
address <risks, opportunities>
adequately protected
contracting
occupational health and safety
management
recycling
technical corrigendum
valid <results>

Nederlandse term
in de NEN-versie
oppakken <risico’s, kansen>
afdoend beveiligd
het contracteren
arbo-management
recyclen
Technische Correctie
valide

Nederlandse term
in de NBN-versie
aanpakken <risico’s, kansen>
voldoende beveiligd
het sluiten van contracten met
management van welzijn en
veiligheid op de werkplek
recyclage
Technisch corrigendum
geldig
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Voorwoord
Dit document (EN ISO 14001:2015) is opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 207, “Environmental
management”.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in maart 2016 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
maart 2016 worden ingetrokken.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. CEN (en/of CENELEC) is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
Dit document vervangt EN ISO 14001:2004.
Dit document is opgesteld onder een door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie
aan CEN verleend mandaat en steunt fundamentele eisen van de richtlijn(en) van de EU.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties 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, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Verklaring van bekrachtiging
De tekst van ISO 14001:2015 is zonder wijzigingen door CEN als EN ISO 14001:2015 aanvaard.

ISO-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 ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een
technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie. Ook
internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo’s, nemen in samenwerking met ISO deel aan
deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission (IEC)
inzake alle elektrotechnische normalisatie.
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn bedoeld
voor het verdere onderhoud ervan worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen. Hierbij wordt met
name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de verschillende soorten ISOdocumenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die in deel 2 van de ISO/IECrichtlijnen zijn opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere informatie
over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het document is te vinden in
de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie www.iso.org/patents).
Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt zijn ter informatie voor het gemak van de
gebruiker en houden geen aanbeveling in.
Uitleg over de betekenis van ISO-specifieke termen en uitdrukkingen met betrekking tot
conformiteitsbeoordeling, evenals informatie over hoe ISO voldoet aan de in de Technical Barriers to Trade
(TBT) vervatte beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), wordt gegeven op de volgende URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
De voor dit document verantwoordelijke commissie is Technische Commissie ISO/TC 207, “Environmental
management”, subcommissie SC 1, “Environmental management systems”.
Deze derde uitgave herroept en vervangt de tweede uitgave (ISO 14001:2004), die technisch is herzien.
Deze uitgave bevat ook het Technisch corrigendum ISO 14001:2004/Cor.1:2009.
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Inleiding
0.1 Achtergrond
Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt als essentieel gezien om te
kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige
generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling als doel wordt
bereikt door de drie pijlers onder duurzaamheid in evenwicht te brengen.
De verwachtingen van de maatschappij wat betreft duurzame ontwikkeling, transparantie en het nemen van
verantwoordelijkheid hebben zich geleidelijk ontwikkeld, samen met steeds strengere wetgeving, groeiende
druk op het milieu als gevolg van vervuiling, ondoelmatig gebruik van middelen, ongepast afvalbeheer,
klimaatverandering, aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit.
Dit heeft ertoe geleid dat organisaties een systeembenadering zijn gaan toepassen op milieumanagement
door milieumanagementsystemen te implementeren met het doel zo bij te dragen aan de milieupijler onder
duurzaamheid.
0.2 Doel van een milieumanagementsysteem
Het doel van deze internationale norm is om organisaties te voorzien van een raamwerk voor het
beschermen van het milieu en voor het reageren op veranderende milieuomstandigheden in balans met
sociaal-economische behoeften. In deze internationale norm worden eisen gespecificeerd die een
organisatie in staat stellen de beoogde resultaten te behalen die zij voor haar milieumanagementsysteem
vaststelt.
Een systeembenadering van milieumanagement geeft de directie de mogelijkheid te beschikken over
informatie voor het bouwen aan succes op de lange termijn en kan mogelijkheden creëren om aan
duurzame ontwikkeling bij te dragen door:
— het milieu te beschermen door nadelige milieueffecten te voorkomen of tegen te gaan;
— het mogelijke nadelige gevolg van milieuomstandigheden op de organisatie tegen te gaan;
— de organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan complianceverplichtingen;
— de milieuprestaties te verbeteren;
— de manier waarop de producten en diensten van de organisatie worden ontworpen, vervaardigd,
gedistribueerd, verbruikt en verwijderd te beheersen of te beïnvloeden door gebruik te maken van een
levenscyclusperspectief dat kan voorkomen dat milieueffecten onbedoeld naar elders binnen de
levenscyclus worden verschoven;
— financiële en operationele voordelen te behalen die het gevolg kunnen zijn van het implementeren van
milieuvriendelijke alternatieven die de marktpositie van de organisatie versterken;
— milieu-informatie aan relevante belanghebbenden te communiceren.
Net als andere internationale normen heeft deze internationale norm niet als doel de wettelijke eisen van een
organisatie te verzwaren of te veranderen.
0.3 Succesfactoren
Het succes van het systeem is afhankelijk van de betrokkenheid op alle niveaus en in alle functies van de
organisatie, onder leiding van de directie. Organisaties kunnen kansen benutten om nadelige milieueffecten
te voorkomen of tegen te gaan en gunstige milieueffecten te versterken, met name als die strategische
implicaties hebben of concurrentievoordeel bieden. De directie kan op doeltreffende wijze risico’s en kansen
aanpakken door milieumanagement te integreren in de bedrijfsprocessen, de strategische richting en de
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besluitvorming van de organisatie, door ze af te stemmen op andere zakelijke prioriteiten en door
milieubeheer op te nemen in het algehele managementsysteem van de organisatie. Het aantonen van een
succesvolle implementatie van deze internationale norm kan door een organisatie worden gebruikt om
belanghebbenden ervan te verzekeren dat zij beschikt over een doeltreffend milieumanagementsysteem.
Toepassing van deze internationale norm is op zich echter geen garantie voor optimale milieuresultaten. De
toepassing van deze internationale norm kan vanwege de context van de organisatie per organisatie
verschillen. Twee organisaties kunnen soortgelijke activiteiten uitvoeren, maar verschillende
complianceverplichtingen, verbintenissen in hun milieubeleid, milieutechnologieën en milieuprestatiedoelen
hebben en toch allebei aan de eisen van deze internationale norm voldoen.
De mate van gedetailleerdheid en complexiteit van het milieumanagementsysteem zal afhangen van de
context van de organisatie, het toepassingsgebied van haar milieumanagementsysteem, haar
complianceverplichtingen en de aard van haar activiteiten, producten en diensten, met inbegrip van de
milieuaspecten en milieueffecten die hiermee samenhangen.
0.4 Plan-Do-Check-Act-model
De basis voor de benadering die ten grondslag ligt aan een milieumanagementsysteem is gestoeld op het
concept van Plan-Do-Check-Act (PDCA). Het PDCA-model voorziet in een repeterend proces dat door
organisaties wordt gebruikt om continue verbetering te bewerkstelligen. Het kan worden toegepast op een
milieumanagementsysteem en op alle individuele elementen van dat systeem. Het kan als volgt worden
samengevat.
— Plan: het vaststellen van de milieudoelstellingen en -processen die nodig zijn om resultaten te leveren die
in overeenstemming zijn met het milieubeleid van de organisatie.
— Do: het implementeren van de processen zoals gepland.
— Check: het monitoren en meten van processen ten opzichte van het milieubeleid, met inbegrip van de
verbintenissen, milieudoelstellingen en uitvoeringscriteria, alsmede het rapporteren van de resultaten.
— Act: het ondernemen van acties voor continue verbetering.
Figuur 1 laat zien hoe het in deze internationale norm geïntroduceerde raamwerk kan worden geïntegreerd
in een PDCA-model dat nieuwe en bestaande gebruikers het belang van een systeembenadering helpt
inzien.
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Figuur 1 — Relatie tussen PDCA en het raamwerk in deze internationale norm
0.5 Inhoud van deze internationale norm
Deze internationale norm voldoet aan de eisen van ISO voor managementsysteemnormen. Deze eisen
omvatten een gemeenschappelijke hoofdstructuur, identieke kerntekst en gemeenschappelijke termen met
kerndefinities ten behoeve van gebruikers die meer ISO-managementsysteemnormen implementeren.)
In deze internationale norm zijn geen eisen opgenomen die specifiek betrekking hebben op andere
managementsystemen, zoals eisen voor kwaliteitsmanagement, management van welzijn en veiligheid op
de werkplek, energie- of financieel management. Deze internationale norm stelt een organisatie wel in staat
om een gemeenschappelijke benadering en risicogebaseerd denken toe te passen bij het integreren van
haar milieumanagementsysteem met de eisen van andere managementsystemen.
Deze internationale norm bevat de eisen die worden gebruikt om conformiteit te beoordelen. Een organisatie
die wil aantonen dat zij voldoet aan deze internationale norm kan dit doen door:
— de naleving ervan zelf vast te stellen en daarover een zelfverklaring af te leggen, of
— te streven naar bevestiging van de naleving ervan door belanghebbenden van de organisatie, zoals
klanten, of
— te streven naar bevestiging van haar zelfverklaring door een voor de organisatie externe partij, of
— te streven naar certificatie van haar milieumanagementsysteem door een externe organisatie.
Bijlage A biedt uitleg om onjuiste interpretatie te voorkomen van de eisen van deze internationale norm.
Bijlage B toont in brede lijnen de technische overeenkomsten tussen de vorige uitgave van deze
internationale norm en deze uitgave. Richtlijnen voor het implementeren van milieumanagementsystemen
zijn opgenomen in ISO 14004.
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In deze internationale norm worden de volgende werkwoorden gebruikt:
— ‘moeten’ duidt op een eis;
— ‘behoren’ duidt op een aanbeveling;
— ‘mogen’ duidt op toestemming;
— ‘kunnen’ duidt op een mogelijkheid of vermogen.
Informatie die als ‘OPMERKING’ is gekenmerkt dient als hulp bij het begrijpen of gebruiken van het
document. In hoofdstuk 3 gebruikte ‘Opmerkingen bij de term’ geven extra informatie als aanvulling op de
terminologische gegevens en kunnen bepalingen in verband met het gebruik van een term bevatten.
De termen en definities in hoofdstuk 3 zijn conceptueel (in logische samenhang) gerangschikt. Aan het eind
van het document is een alfabetische index opgenomen.
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Milieumanagementsystemen — Eisen met richtlijnen voor gebruik
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan
gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door
een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt
aan de milieupijler van duurzaamheid.
Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar
milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In
overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een
milieumanagementsysteem:
— het verbeteren van de milieuprestaties;
— het voldoen aan complianceverplichtingen;
— het bereiken van milieudoelstellingen.
Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van
toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie
bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze
internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties.
Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te
verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle
eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen,
zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

2 Normatieve verwijzingen
Er zijn geen normatieve verwijzingen.

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document gelden de volgende termen en definities.

3.1 Termen met betrekking tot organisatie en leiderschap
3.1.1
managementsysteem
geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende 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 een of meer disciplines (zoals kwaliteit,
milieu, arbeidsomstandigheden, 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.
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