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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Boompjes 258 

3011 XZ 

Rotterdam 

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 

Boompjes 258 
3011 XZ 
Rotterdam 
Nederland 

Verificatie van emissiegegevens met een redelijke mate 
van zekerheid in installaties 

 

Activiteit1 Type van Emissies Sector 

Verificatie van emissiegegevens in overeenstemming met verordening 2067/2018/EG en 2066/2018/EG 
(601/2012/EG) krachtens EU ETS Richtlijn 2003/87/EG 

Verificatie van emissiegegevens met 
een redelijke mate van zekerheid in 
installaties 

CO2  Verbranding van brandstoffen in 
installaties waar alleen commercieel 
verhandelbare standaardbrandstof 
zoals gedefinieerd in Verordening 
(EU) nr. 2018/2066 (601/2012) 
wordt gebruikt, of waar aardgas 
wordt gebruikt in installaties van 
categorie A of B (activiteitengroep 
1a) 

Verificatie van emissiegegevens met 
een redelijke mate van zekerheid in 
installaties 

CO2  Verbranding van brandstoffen in 
installaties, zonder beperkingen 
(activiteitengroep 1b) 

 
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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Activiteit1 Type van Emissies Sector 

Verificatie van emissiegegevens met 
een redelijke mate van zekerheid in 
installaties 

CO2  − Productie van papierpulp uit 
hout of andere vezelmaterialen 

− Productie van papier of karton 
(activiteitengroep 7)  

Verificatie van emissiegegevens CO2 Overige activiteiten overeenkomstig 
artikel 10a van Richtlijn 2003/87/EG  
(activiteitengroep 98) 
Opmerking: beperkt tot 
bovengenoemde activiteitengroepen 
1a, 1b en 7 

 


