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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 
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3316 KG 

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

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 
1 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 

Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

ISO 9001 
 
 

Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen: 

 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

17 metaalindustrie 
18 machines, apparaten en werktuigen 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 
31 vervoer, opslag en communicatie 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening 
39 andere gemeenschapsvoorzieningen 

VGM Checklist 
Aannemers (VCA) 
(tot 02-10-2021) 

Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van 
aannemers  

(NAP-0025) 

VG Checklist 
Uitzendorganisaties 
(VCU) 

Het certificeren van het veiligheids- en gezondheidsbeheerssysteem van 
uitzendorganisaties. 

(NAP-0026) 

VGM Checklist 
Aannemers (VCA) 

Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van 
aannemers: 
 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Norm /  

Normatief document 
Certificatieschema1 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

1 landbouw, bosbouw en visserij 
14 rubber en kunststoffen 
16 beton, cement, kalk, gips etc. 
17 metaalindustrie 
18 machines, apparaten en werktuigen 
19 elektrische en optische apparaten en instrumenten 
20 scheepsbouw 
23 fabricage niet elders genoemd 
24 recycling 
25 distributie van elektriciteit 
27 distributie van water 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 
31 vervoer, opslag en communicatie 
33 informatie technologie 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening 
39  andere gemeenschapsvoorzieningen 

 (NAP-0202) 

ISO 14001 
 
 

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 voor de 
werkterreinen: 

(NAP-0028) 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

17 metaalindustrie (beperkt tot NACE sectie C25, C33.11) 
18 machines, apparaten en werktuigen (beperkt tot NACE sectie C28, C33.12, C33.2) 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 

(beperkt tot NACE sectie G45-47) 
31 vervoer, opslag en communicatie (beperkt tot NACE sectie H49-52) 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening (beperkt tot NACE sectie M69, M70, M73, M74.3, N78, N80-

82, S96) 
39 andere gemeenschapsvoorzieningen 
 

Handboek CO2- 
Prestatieladder 

CO2-Prestatieladder voor de ladderniveaus 1 t/m 3 
CO2-Prestatieladder voor de ladderniveaus 4, 5 (klein en middelgroot bedrijf*) 
 
Voor de gebieden: 
A) Industrie – licht tot medium  
E) Transport 
 
* bedrijfsgrootte, zoals gedefinieerd in de CO2-prestatieladder “Begrippenlijst” 

(NAP-0079) 


