De meest toegepaste norm voor duurzaam ondernemen

25 jaar ISO 14001 voor
milieumanagement
Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden dat de eerste editie van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen
– Eisen met richtlijnen voor gebruik’ in 1996 werd gepubliceerd. Inmiddels zijn volgens het laatste ISO
Survey wereldwijd zo’n 350.000 organisaties tegen deze norm gecertificeerd. In Nederland staat de
teller momenteel op ruim 2.500. Daarmee is ISO 14001 met voorsprong de meest toegepaste norm voor
duurzaam ondernemen. In dit artikel wordt een korte terugblik op de afgelopen 25 jaar gegeven, maar
ook wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.

Door Dick Hortensius, consultant managementsystemen, NEN Milieu & Maatschappij
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Figuur 2: Opbouw van de ISO 14001-serie in 2004.
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Figuur 3: Recente aanvullende richtlijnen voor de toepassing van ISO 14001.
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