Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17065:2012
Registratienummer: C 602
van Quality Services Certification B.V.

Deze bijlage is geldig van: 11-07-2018 tot 01-01-2022

Vervangt bijlage d.d.: 20-12-2017

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Kierkamperweg 33
6721 TE
Bennekom
Nederland

Locatie
Kierkamperweg 33
6721 TE
Bennekom
Nederland

Product1 /
productgroep
Duurzaam geproduceerde
biomassa

Certificatie Schema
Certificatieschema voor duurzaam geproduceerde
biomassa voor energiedoeleinden NTA 8081 en NCS
8080

Naam van het certificatieschema2

Norm / normatief
document3

NTA 8081: Certificatieschema voor duurzaam
NTA 8080
geproduceerde biomassa voor energiedoeleinden, voor
de toepassingsgebieden:
- A1 (Organisaties waarvoor alle eisen van
toepassing zijn)
- A2 (smallholder)
- A3 (inzamelaar)
- B (processor)
- C (trader)
- D (end-user)
(NAP-0182)

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
Operationeel Directeur
1

Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2
Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst (https://www.rva.nl/document/download/BR010lijst)
3
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
2
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Naam van het certificatieschema2

Duurzaam geproduceerde NCS 8080: Certificatieschema voor duurzaam
biomassa voor bio-energie geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased
producten voor de scope:
en biobased producten
- biomassaproducent
- smallholder
- inzamelaar primaire reststromen
- inzamelaar niet-primaire reststromen
- processor
- trader
- end-user

Norm / normatief
document3
NTA 8080-1
NTA 8080-2

Audit van productieproces biomassa en audit van proces van
ketenbeheer
Verificatie van variabele inputwaarden op locatie (indien van
toepassing)
(NAP-0207)
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