Overzicht correcties en wijzigingen certificatieschema (CS) ISO 14001: 2015 – volgnummer 3

Oude
versie
datum + evt.
correctie no.

NL:
15 oktober
2015
ENG:
15 oktober
2015 rev1

Plaats in
schema

Tekst oud

Tekst nieuw

Toelichting

Correctie of
wijziging
Indien van
toepassing
datum
goedkeuring
door CCvD

Bijlage 4,
tabel 1,
regel EA
code 38
health and
social work

N131014
Overzicht
milieuaspecten
per sector en
complexiteit op
basis IAF MD
5 versie 16
april 2015
NL:
4.1.2
15 oktober
Audittijd, 1e
2015 rev1
alinea, link
in laatste
ENG:
regel
15 oktober
2015 rev1

Deze NACE-code had
een aparte rij in de
tabel gekregen, maar
deze hoort bij Trade
and services.

De tekst is hetzelfde,
de link is aangepast
naar het gewijzigde
document.

Overgangstermijn
(maanden) na
goedkeuring
CCvD en
communicatie
aan certificaathouder (zie
toelichting)

Te verwerken
of verwerkt in
CS.
Bij verwerkt
datum verwerkt
+ correctie no.
aangeven.
Let op NL +
ENG!
Verwerkt 30 juli
2019, in versie
15 oktober
2015 rev1

Zelfde, maar verplaatst naar Het is uit de verslagen van
trade and services
de overleggen niet duidelijk
waarom code 38 een aparte
rij had gekregen in de tabel.
In overleg met de CI’s en
het CCvD is deze code
verplaatst onder trade and
services.
Verandering van de oude
Het schema milieuaspecten
IAF MD5:2015 naar de IAF
per sector is geüpdatet naar
MD5:2019.
de IAF MD 5:2019. Er was
Bij EA code 8,9 was bij
geen inhoudelijke wijziging
Limited een * vergeten in de nodig.
vorige versie. Dit is
aangepast.

7 juli 2019

3 - Nee

14 april 2020

0 - Nee

Verwerkt
N131014 versie
9 juni 2020

De link is aangepast naar
het gewijzigde document
zoals in de regel hierboven
beschreven.
overzicht van de zwaarte
van milieuaspecten

14 april 2020

0 - Nee

Verwerkt 22
juni 2020 in
versie 15
oktober rev2
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Oude
versie
datum + evt.
correctie no.

NL:
15 oktober
2015 rev2
ENG:
15 oktober
2015 rev2

Plaats in
schema

Tekst oud

Tekst nieuw

Toelichting

Correctie of
wijziging
Indien van
toepassing
datum
goedkeuring
door CCvD

1 Inleiding

Het certificatieschema
van 5 oktober 2015 is
de eerste versie van
het certificatieschema
voor ISO 14001:2015
en staat los van het
certificatieschema voor
ISO 14001:2004.
Certificaten op basis
van ISO 14001:2004
zijn geldig tot
maximaal drie jaar na
de datum waarop de
ISO 14001:2015 is
gepubliceerd. Tijdens
de overgangsperiode
kunnen certificaten op
basis van ISO
14001:2004 worden
verstrekt, de
geldigheidsduur is dan
beperkt. In IAF ID
10:2015 Transition
planning Guidance for
ISO 14001:2015 bevat
informatie over de
overgang.

Tekst wordt vervangen door:
Op 5 oktober 2015 is de
eerste versie van het
certificatieschema voor ISO
14001:2015 gepubliceerd.
Op www.sccm.nl staat onder
de downloads een overzicht
met correcties en
wijzigingen die zijn
aangebracht ten opzichte
van de eerste versie. Bij
correcties blijft de laatste
publicatiedatum ongewijzigd
en wordt een
correctienummer
toegevoegd. Bij een
wijziging komt er een
nieuwe publicatiedatum. Er
is sprake van een wijziging
wanneer er nieuwe eisen
zijn waaraan een
gecertificeerde organisatie
en/of certificatie-instelling
moet voldoen.
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Transitie is afgesloten en
oude tekst heeft geen
relevantie meer. In het
certificatieschema ontbrak
een verwijzing naar het
overzicht van correcties en
wijzigingen in het schema.

Correctie

Overgangstermijn
(maanden) na
goedkeuring
CCvD en
communicatie
aan certificaathouder (zie
toelichting)
NVT

Te verwerken
of verwerkt in
CS.
Bij verwerkt
datum verwerkt
+ correctie no.
aangeven.
Let op NL +
ENG!
NL:
Verwerkt 25
mei 2021 in
versie
15 oktober
2015 corr3
ENG:
15 October
2015 corr3

Oude
versie
datum + evt.
correctie no.

NL:
15 oktober
2015 rev2
ENG:
15 oktober
2015 rev2

Plaats in
schema

Tekst oud

Tekst nieuw

Toelichting

Correctie of
wijziging
Indien van
toepassing
datum
goedkeuring
door CCvD

Hfdst. 2,
paragraaf
9.2
(toelichting
op interne
audits)

De geldigheidsduur
Tekst wordt verwijderd.
van het certificaat
bedraagt maximaal
drie jaar. Alle
onderdelen van het
milieumanagementsyst
eem dienen daarom
tijdens een auditcyclus
van 3 jaar minimaal
eenmaal in het
auditprogramma aan
bod te komen.

Zin zou extra eis t.o.v. ISO
14001 betekenen. In het
ISO 45001-schema was zin
al vervallen en zou tot
problemen leiden bij
integratie van managementsystemen.

Correctie
15 april 2021

Overgangstermijn
(maanden) na
goedkeuring
CCvD en
communicatie
aan certificaathouder (zie
toelichting)
0 - Nee

Te verwerken
of verwerkt in
CS.
Bij verwerkt
datum verwerkt
+ correctie no.
aangeven.
Let op NL +
ENG!
NL:
Verwerkt 25
mei 2021 in
versie
15 oktober
2015 corr3
ENG:
15 October
2015 corr3

Onderscheid correcties en wijzigingen
Correcties hebben betrekking op de oplossing van fouten in het certificatieschema. Fouten zijn bijvoorbeeld verkeerde grammatica; onduidelijkheid in formulering; niet meer kloppende
verwijzingen; niet meer werkende links naar websites etc. Er is sprake van een wijziging op het moment dat er nieuwe eisen zijn waaraan gecertificeerde organisaties en/of certificatieinstellingen moeten voldoen. In het geval van een wijziging wordt ook de versie datum aangepast.
Toelichting overgangstermijn
De overgangstermijn is gericht op de implementatie van de correctie/wijziging in de systemen/werkwijze van de certificatie-instelling. De overgangstermijn geeft aan wanneer de
correctie/wijziging uiterlijk moet zijn geïmplementeerd, het mag eerder. De standaard overgangstermijn die voor correctie/wijzigingen wordt gehanteerd is drie maanden na vaststellen
besluit door CCvD. Wanneer het CCvD besluit hiervan van af te wijken wordt dit in de kolom overgangstermijn aangegeven. Wanneer correcties van tekstuele aard zijn is een
overgangstermijn niet aan de orde, dit wordt aangegeven met NVT.
Wanneer een wijziging consequenties heeft voor de werkwijze van de certificatie-instelling bij reeds gecertificeerde organisaties is dit bij de eerst volgende controle en/of herbeoordeling na
de implementatie bij de certificatie-instelling van toepassing. Wanneer het CCvD besluit hiervan af te wijken wordt dit aangegeven.
Toelichting communicatie van wijzigingen richting certificaathouders
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De certificatie-instellingen dienen op basis van de ISO 17021-norm wijzigingen in het certificatieschema bekend te maken aan certificaathouders. Dit geldt alleen wanneer deze wijzigingen
ook directe consequenties voor de certificaathouder hebben. Voor de overige wijzigingen kan de certificatie-instelling zelf beslissen of zij hierover wil communiceren. Wanneer een wijziging
verplicht gecommuniceerd moet worden, wordt dit in het schema aangegeven met ‘JA’.
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