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Continu duurzaam 
bedrijfsvoeren

De recent verschenen ISO 14001:2015 norm voor milieu- 
management bevat belangrijke wijzigingen. Kernwoorden  
zijn keten- en stakeholderbenadering, risicobeoordeling en  
continue verbetering. Conny Dequeecker, Jozef Depoorter en 
Ludo Wouters van certificeringsorganisatie DNV GL lichten  
de update toe.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van ISO 
14001:2015 was een betere aansluiting bij  
de ISO 26000-richtlijn voor MVO. “Voor  
bedrijven die maatschappelijk ondernemen 
hoog in het vaandel dragen, is de nieuwe ISO 
14001:2015 van levensbelang”, weten Conny 
Dequeecker, Jozef Depoorter en Ludo Wou-

Bij de nieuwe ISO wordt de volledige levenscyclus van een product en verpakking, inclusief alle resources, beschouwd.

ISO 14001:2015 eist meer betrokkenheid directie

ters, lead auditors bij DNV GL. “De norm 
geeft milieu de aandacht die het vanuit maat-
schappelijk verantwoord ondernemen ver-
eist.” De nieuwe versie is bovendien conform 
de nieuwe High Level Structure (HLS), die 
de Internationale Standaardisatie Organisatie 
(ISO) ontwikkelde. Dat houdt in dat de  

managementnormen uniform zijn opge-
bouwd, volgens een vaste hoofdstukindeling 
met eenduidige definities en zo veel mogelijk 
identieke teksten. Voordeel is dat manage-
mentsystemen, zoals ISO 9001, zo efficiënt 
mogelijk geïntegreerd kunnen worden. 

Voornaamste wijzigingen 
In vergelijking met de vorige ISO 
14001:2004 hebben de voornaamste wijzi-
gingen betrekking op de versterking van  
de ketenbenadering en de introductie van 
risicobeheer in combinatie met kansen en 
contextanalyse. Bovendien concretiseert  
de nieuwste milieunorm de verantwoor- 
delijkheid van de directie van een produc-
tiebedrijf. De prestatie-indicatoren zijn  
concreter en prestaties moeten voort- 
durend worden verbeterd. 
“In de nieuwe norm is voor het eerst een 
hoofdstuk gewijd aan het milieubeheer in 
de productketen”, licht Wouters toe. “Bij  
een bedrijf dat nu ISO 14001:2004 gecerti- 
ficeerd is, heeft de norm betrekking op het 
bedrijf zelf en de directe stakeholders,  
inclusief leveranciers en afnemers. De nieu-
we norm gaat een stuk verder in de ‘value 
chain’; van levering grondstoffen voor het 
product tot en met verwerking van de rest-
stromen en het productafval, ofwel cradle to 
cradle. Aspecten als ecodesign, duurzame 
materialen en grondstoffen komen allemaal 
aan bod.” Gedacht kan worden aan recy-
cleerbare productverpakkingen, maar ook 



015

de uitbouw van het systeem, terwijl dit vroe-
ger gedelegeerd kon worden. Directies moe-
ten aan kunnen tonen dat ze leiderschap en 
verantwoordelijkheid hebben getoond bij de 
implementatie van de norm.” Depoorter 
maakt een kanttekening: “Dit verhindert 
overigens niet dat de directie die kan delege-
ren naar haar management, maar de eind-
verantwoordelijkheid ligt bij hen.”

Concretere prestatie-indicatoren
Bij de prestatie-indicatoren of KPI’s staat 
centraal dat deze concreet worden gemaakt 
in meetbare grootheden en gerelateerd aan 
bijvoorbeeld het productievolume. Een 
voorbeeld is het tonnage niet geselecteerd 
afval of het duurzaam energie- of water- 
verbruik. “KPI’s moeten niet alleen relevant 
zijn, maar bedrijven moeten hun processen 
hier ook op kunnen sturen”, merkt Wouters 
op. “Bedrijven moeten hun prestaties  

voortdurend kunnen verbe-
teren.” Depoorter voegt toe 
dat wanneer KPI’s niet ver-
der verbeterd kunnen wor-
den, ze niet meer relevant 
zijn en uit het milieuma-
nagementsysteem zouden 
kunnen verdwijnen.  
“Andersom kunnen ook 

nieuwe relevante KPI’s aan het milieu- 
managementsysteem worden toegevoegd.” 

Strategie
Aangezien IS0 14001:2004-certificaten van-
af medio 2018 niet meer geldig zijn, is het 
van belang dat voedingsbedrijven een risi-
coanalyse doen op het vlak van hun milieu-
beheer. “Waar staan we nu en waar moeten 
we met ons bedrijf op dit vlak naartoe?” 
De voornaamste valkuil is dat bedrijven een 
certificaat willen om het certificaat. Meer 
dan ooit moet milieumanagement integraal 
deel uitmaken van een duurzame bedrijfs-
voering. Dequeecker, Depoorter en  
Wouters verwijzen hiervoor naar de ISO 
26000-richtlijn.
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onderstrepen hiermee het belang van con-
textanalyse binnen de ISO 14001:2015 
norm. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt nadrukkelijk bij de directie. “Context- 
analyse heeft betrekking op de veranderen-
de omgeving, waarbinnen het bedrijf  

binnen de productketen, rekening houdend 
met de stakeholders, opereert”, stelt  
Wouters. “Continuïteit op lange termijn is 
cruciaal, waarbij een bedrijf dat duurzaam 
produceert best rekening houdt met de drie 
aspecten van duurzaamheid (economie, 
ecologie en sociaal).” Hij haalt de energie-
voorziening aan. “Vroeger kochten bedrij-
ven energie bij enkele leveranciers, nu zijn 
er meer leveranciers en produceren bedrij-
ven zelf ook energie die ze voor een deel 
leveren aan de energieproducenten.” 

Verantwoordelijkheid directie
ISO 14001:2015 maakt de betrokkenheid van 
de directie bij milieumanagement concreter 
dan in de vorige versie. Wouters: “Het gaat er 
vooral om dat de directie met de nieuwe 
norm moet aantonen dat ze betrokken is bij 

optimaal gebruik van water en energie in  
de productie. Aanvullend benadrukt  
Depoorter het belang dat de norm stelt aan 
duidelijkheid over de scope waartegen be-
drijven geaudit worden. “Bedrijven kunnen 
voor productie en distributie gecertificeerd 
worden, maar voor klanten moet duidelijk 
zijn wat de distributie omvat. Gaat het  
alleen om het laden van de transportwagen 
of ook om de distributie tot bij de klant.” 

Risico’s en kansen
ISO 14001:2015 introduceert ook begrip-
pen als risico’s en kansen, waarbij de  
volledige levenscyclus van een product  
en verpakking, inclusief alle resources,  
beschouwd wordt. Schaarste van fossiele 
energie is een voorbeeld van een risico  
dat bedrijven mee moeten nemen in  
hun milieubeheer. Daartegenover staan  
de kansen die duurzame energie voor een 
bedrijf heeft. “Bedrijven met grote dak- 
oppervlakken kunnen gemakkelijk eigen 
zonne-energie opwekken”, weet Wouters.  
Depoorter ziet ook milieukansen in de  
corebusiness van een voedingsbedrijf, zoals 
de verkoop van ‘lelijke groenten’, waardoor 
er minder voedselverlies is en er duurzamer 
wordt geproduceerd. 

Contextanalyse
Het spreekt voor zich dat bedrijven vanuit 
milieumanagement mee moeten met de 
nieuwste marktontwikkelingen. De auditors 

‘ Er is voor het eerst aan-
dacht voor milieubeheer 
in de productketen’

De milieuprestatie-indicatoren zijn concreter. Prestaties moeten voortdurend verbeterd worden.


