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Certificaat Nr.:

Geldig:

190451 -201 5-Q-NLD-RvA

22 maaft2Ot6

-

22 maârt 2019

Deze organisatie is gecertificeerd sinds.:
20 november 2009

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem voor het COz-bewust handelen van

VolkerRail Nederland B.V.
Lange Dreef 7, 4L3L NJ Vianen, Nederland (Hoofdlocatie)

(overige organisaties binnen de Organizational Boundary: zie appendix)
Als zijnde een groot bedrijf met betrekking tot COz-emissie
Met KvK nummer 30L42333

Voldoet aan de eisen van het bovengenoemde niveau, van handboek:

CO2-Prestatieladder versie

2.

2

NACE: 45.23

voor de volgende scope:
Design en engineering ten behoeve van railinfrastructuur en railtechnieken.
Nieuwbouw, vernieuwing, onderhoud, storingsherstel en meet/inspectiewerk en
sloop van (rail-) infrastructuur en aansluitende voorzieningen (installaties,
(draag )constructies, boven leidi ngen, energ ievoorzien i ng,
beheers/beveiligingssystemen, kabels en leidingen en data- en telecommunicatie).
Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, het verstrekken
van facilitaire diensten, alsmede het keuren, onderhoud en reparatie van al het
betreffende materieel. Aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten onderhouden
en opheffen van maatregelen ten behoeve van de werkplekbeveiliging alsmede
besch i kbaa r stellen van veilig heidsfu nctiona rissen.

Datum afgifte:

Namens de certificatie instell¡ng:

14 maart 2016

DNV GL

- Bus¡ncas Assurance

Zwolseweg L,2994 LB Barendrecht,
Nederland
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Henk de
Management Representative
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"DNV GL Business Assurance B.V. is geaccrediteerd voor de CO2 -Prestatieladder beoordel¡ngen sinds 7 jul¡ 2015, alleen certificaten uitgegeven na deze datum
vallen onder de scope van deze accred¡tat¡e.
Het niet nakomen van de ¡n de certif¡catie-overeenkomst gestelde cond¡ties kan le¡den tot het ongeld¡g verklaren van dit certificaat.
DNV GL Business Assurance 8.V,, ZWOLSEWEG l,2994 Lg BARÊNDRECHT, NÊDERLAND. TEL:+31102922688.
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Appendix 1 bij COz-E}EWUST
CERTIFICA'AT NIVEAU 5
Deze bulage behoort bij Certlflcaat Nr

190451-2015-Q-NLD-RvA

VolkerRail Nederland B.V.
Tot de Organizational Boundary behoren de volgende organisaties
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Locomotiefstraat 50,
3534 BK Utrecht, Nederland

Het niet nakomen van de ln de certificat¡e-overeenkomst gestelde condities kan le¡den tot het ongeldlg verklaren van dit certiflcaat,
DNV GL Business Assurance 8.V., ZWOLSEWEG L,2994L8 BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL;+31102922688.
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