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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Zwolseweg 1 

2994 LB 

Barendrecht 

Nederland 
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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 

Locatie Certificatie Schema 

Zwolseweg 1 
2994 LB 
Barendrecht 
Nederland 

EU ETS verificatie van emissiegegevens voor 
activiteitengroepen 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 98 

 

Type claim, inclusief type 
activiteit1 

Schema inclusief 
normatieve verwijziging  

Sector 

Accreditatie verleend in overeenstemming met ISO 14065:2020 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂  

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

Verbranding van brandstoffen in installaties 
waar alleen commercieel verhandelbare 
standaardbrandstof zoals gedefinieerd in 
Verordening (EU) 2018/2066 wordt gebruikt, of 
waar aardgas wordt gebruikt in installaties van 
categorie A of B  
 
(activiteitengroep 1a) 
 
 
 
 
  

Accreditatie verleend in overeenstemming met ISO 14065:2020 

 
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.  

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Type claim, inclusief type 
activiteit1 

Schema inclusief 
normatieve verwijziging  

Sector 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

Verbranding van brandstoffen in installaties, 
zonder beperkingen  
 
 
 
(activiteitengroep 1b) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

Raffineren van aardoliën  
 
 
 
 
(activiteitengroep 2) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie van cokes  

− Roosten of sinteren van ertsen, met 
inbegrip van zwavelhoudend erts, inclusief 
pelletiseren 

− Productie van ruwijzer of staal (primaire of 
secundaire smelting), met inbegrip van 
continu gieten 
 

(activiteitengroep 3) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie of verwerking van ferro-metalen 
(inclusief ferrolegeringen) 

− Productie van secundair aluminium 

− Productie of verwerking van non-
ferrometalen, inclusief de productie van 
legeringen 
 

(activiteitengroep 4) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ en 
PFK-emissies 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie van primair aluminium  
 
 
 
 
(activiteitengroep 5)  
 
 
 
 
  

Accreditatie verleend in overeenstemming met ISO 14065:2020 
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Type claim, inclusief type 
activiteit1 

Schema inclusief 
normatieve verwijziging  

Sector 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie van cementklinkers 

− Productie van kalksteen of branden van 
dolomiet of magnesiet 

− Fabricage van glas, inclusief glasvezels 

− Fabricage van keramische producten door 
middel van bakken 

− Fabricage van isolatiemateriaal uit 
steenwol 

− Drogen of verbranden van gips of de 
productie van gipsplaten en andere 
gipsproducten 
 

(activiteitengroep 6) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie van papierpulp uit hout of 
andere vezelmaterialen 

− Productie van papier of karton 
 
 

(activiteitengroep 7)  

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC  

− Productie van zwartsel 

− Productie van ammoniak 

− Productie van organische chemicaliën in 
bulk door middel van kraken, reforming, 
gedeeltelijke of volledige oxidatie of door 
soortgelijke processen 

− Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie 

− Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) 
en natriumbicarbonaat (NaHCO3) 
 

(activiteitengroep 8) 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 
and N₂O emissions  

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

− Productie van salpeterzuur (CO₂ en N₂O 
emissies) 

− Productie van adipinezuur (CO₂ en N₂O 
emissies) 

− Productie van glyoxaal en glyoxaalzuur 
(CO₂ en N₂O emissies) 

− Productie van caprolactam 
 

(activiteitengroep 9)  

Accreditatie verleend in overeenstemming met ISO 14065:2020 
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Type claim, inclusief type 
activiteit1 

Schema inclusief 
normatieve verwijziging  

Sector 

Verificatie van emissierapporten van 
broeikasgassen, beperkt tot CO₂ 
 
Verificatie van Baseline Data 
Reports, jaarlijkse 
activiteitsniveaugegevens en 
validatie van Monitoring 
Methodology Plans 

EU ETS 
Verificatie van 
emissiegegevens in 
overeenstemming met 
Verordening 2067/2018/EC 
en 2068/2018/EC krachtens 
Richtlijn 2003/87/EC 

Overige activiteiten overeenkomstig artikel 10a 
van Richtlijn 2003/87/EG  
 
 
 
 
 
(activiteitengroep 98) 

 
 


