CO2-BEWUST CERTIFICAAT
NIVEAU 5
Certificaat Nr.:
285014-2019-Q-NLD-RvA

Geldig:
28 april 2021 - 22 maart 2022

Deze organisatie is gecertificeerd sinds*:
20 november 2009

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van

VolkerRail Nederland B.V.
Lange Dreef 7, 4131 NJ VIANEN, Nederland (Hoofdlocatie)
(entiteiten, organisaties en vestigingen binnen de Organizational Boundary:
zie appendix)
Als zijnde een groot bedrijf met betrekking tot CO2-emissie
Met KvK nummer 30142333
Voldoet aan de eisen van het bovengenoemde niveau, van handboek:
CO2-Prestatieladder versie 3.1

NACE, Rev.1.1: 45.23 / NACE, Rev.2: 42.12

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, bovenleidingen, energievoorziening,
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 beschikbaar
stellen van veiligheidsfunctionarissen.

Plaats en datum:
Barendrecht, 10 mei 2021

Voor het kantoor van afgifte:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative
DNV Business Assurance B.V. is geaccrediteerd voor de CO2 -Prestatieladder beoordelingen sinds 7 juli 2015, alleen certificaten uitgegeven na deze
datum vallen onder de scope van deze accreditatie.
*

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL:+31102922688.

Certificaat nr.: 285014-2019-Q-NLD-RvA
Plaats en datum: Barendrecht,

VolkerRail Nederland B.V.
Tot de Organizational Boundary behoren de volgende organisaties en onderliggende entiteiten:

Organisatie

KvK nummer

VolkerRail Engineering bv

30214193

VolkerRail Safac bv

06031556

VolkerRail Materieel & Logistiek bv

23085909

VolkerRail Systems bv

66023165

RailCom bv

30247060

Van der Worp

30142333

VolkerSafeguard

30247060

VolkerRail Engineering Structures
(VES)

30142333

DNV Business Assurance B.V. is geaccrediteerd voor de CO2 -Prestatieladder beoordelingen sinds 7 juli 2015, alleen certificaten uitgegeven na deze datum
vallen onder de scope van deze accreditatie.
*

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL:+31102922688.
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