Nieuwe norm voor milieumanagementsystemen:

AANDACHT VERSCHUIFT
ISO 14001, de bekendste norm voor het certiﬁceren
van milieumanagementsystemen, is ingrijpend
veranderd. Voortaan is er meer focus op prestaties
dan op procedures. Ook moet het milieubeleid aansluiten bij de strategie van de onderneming, met
aandacht voor de milieu-impact in de hele levenscyclus van producten. De nieuwe insteek is een
stimulans om niet alleen tot schonere bedrijven te
komen, maar ook tot schonere producten.
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