
Certificaat NL1 7/81 9942657.00
Con tÍactn u m mer: NU DIE 7 1222527

ffi@M
CO, BEWUST
Ceniíicalíe volgetu de
COr PÍ66ieladdeÍ
ww,nl,sgs,@dsc

Nts
|tíGlI,|T SYS

ffuA [ 055

COz-bewust Certificaat Niveau 4
Het managementsysteem voor het COrbewust handelen van

Ministerie van lnfrastructuur
en Waterstaat

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag, Nederland

(KvK nummer: nvt, zie het Organisatie en mandaatbesluit
lnfrastructuur en Milieu 2012)

voldoet aan Niveau 4 van het handboek

COz-Prestatieladder
Versie 3.0

Bedrijfsgrootte: groot
inclusief de volgende bedrijfsonderdelen (organizational boundary)

ffiflffi
Voor de volgende activiteiten

Algemeen overheidsbestuur
NACE code(s): (v2.0) 84.11

voor verdere to'i"*ï:fi:ï:'.'.'ï,r.ïl]l:iilff.ff 
lffii':ffi :rïf fl:#g,*:

Dit certiÍicaat is geldig van 26 Íebruari 2018 tot 25 januari2020
en blijft geldig bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.

Uitgifte 2

Dit is een multi-site certificaat en heeft betrekking op meerdere locaties.
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen.

Goedgekeurd door

lr. J. Weide

CertiÍication Manager

SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spr.lkenisse, Netherlands

t +31 (0)181S93333 www.sqs.com

trtr,
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This docuÍnont is issued by 0E CoÍïpary subj6clb i6 Geneíd Cmdíions oÍC€ít'&dion
Seryic€s, unbss o6€íyíse agr€€d, accessible at w.sgs.coíd&Íms_aÍrd_con4'lions.htn.

AthÍíion is &am b the linitations oÍ liatÍffty, in&mnifcáion and jurisdic{ond issues
esbbfished thoísin. Thê au$ênticity ot $is docuÍrEnt may be siÍêd at

hQ:/ ffi.sgs.coÍÍVen/c€ítifieddbnb-and{Íoducb/c€ílifieGdient{irecw. AÍry unatfioÍizsd
dbration, íoÍgery oÍ Íalsificalbfl oí the coÍbnl c {perarc€ oÍ tis docwÍFnt is unla.ífu| and

o&ndeÍs may be pros€cuted b lhe tu$est exbnt oÍ the law.
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CO2-bewust Certificaat NL1 7/8 1 9942657.00, vervolg

Ministerie van lnfrastructuur
en Waterstaat

COz-Prestatieladder

Uitgifte 2

ToepassingEebied (scope)

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina I van dit certificaat.

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certiÍcaat in relatie mel de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.
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Overige vestigingen

het directoraatneneraal Rijlswaterstaat, bedoeld in
het I nstellingsbesluit directoraatgeneraal
Riikswaterstaat. adres: zie biilaoe

NVI 84.11 nvl 01 Uitgifte 2.
Geldig vanaf

26 februari 2018
het directoraaljenenaal Milieu en Intemationaal,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvl .02 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 Íebruari 2018
het directoraatneneraal Ruimte en Water,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvt .03 Uitgifte 2.
Geldig vanaí

26 februari 2018
de hooÍddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvl .04 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 20'18

de directie Bestuunondersteuning,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvt .05 Uitgifte 2.
Geldp vanaÍ

26 februari 20'18

de directie Communicatie,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvt .06 Uitgifte 2.
Geldig vanaf

26 Íebruari 2018
de directie Participatie,
adres: zie bijlage

nvt 84,1't nvl .07 Uitgifte 2.
Geld(1 vanaf

26 februari 2018

de hooÍddirectie Financién, Management en Control,
adrcs: zie bijlage

nvt 84.11 nvt 08 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 20í8
de Sharcd Services Oryanisatie,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvl .09 UitgiÍte 2.
Geldig vanaÍ

26 fehn rnri 2018

de directie Kennis, lnnovatie en Strategie,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvl 10 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 2018
het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvt 11 Uitgifte 2.
GeldQ vanaf

?6 fehnrari 2018

het Planbureau voor de Leeforngeving,
adres: zie bijlage

nvt 84.11 nvl .12 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 2018
het StaÍbureau deltammmissaris.
adres: zie bijlage

nvI 84.11 nvt ,t? Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 íehnnri 201Ê
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het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
bedoeld in het Instellingsbesluit Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut, adres: zie
bijlage

nvl 84.11 nvt .14 UitgiÍte 2.
Geldig vanaÍ

26 Íebruari 2018

het directoraatgeneraal Bereikbaarheid,
adres: zie bijlage

nvl 84.11 nvt íÁ Uitgifte 2.
Geldig vanaf

26 Íebruari 2018
de directie Nededandse emissieautoriteit.
adres:zie bijlage

nvl 84.11 nvl ,16 Uitgifte 2.
Geld(1 vanaf

26 februari 20'18
de directive Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, adres: zie bijlage

nvt 84.11 nyt .17 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 2018
de Inspectie Leefomgeving en Transport, bedoeld in
het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en
Transpoí, adres: zie biilaqe

nvt 84.11 nvt .t8 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 2018
het secretariaat van de Raad voor de leefomgeving
en inÍrastructuur, bedoeld in de Wel Raad voor de
leeÍomgeving en infrastructuur, adres: zie biilaoe

nvt 84.11 nvt , tJ Uitgifte 2.
Geldig vanaf

26 februari 2018
het secrelariaat van de Adviescommissie Water,
bedoeld in het Instellingsbesluit Adviescommissie
Water, dat dienstonderdeel is van het directoraat-
generaal Ruimte en Water, adres: zie biilaoe

NVI 84.11 nvt .20 Uitgifte 2.
Geldig vanaÍ

26 februari 2018

het secretariaat van de Technische commissie
bodem, bedoeld in de Wet bodembescheÍming,
adres; zie biilaqe

nvt 84.11 n![ .21 UitgiÍte 2.
Geldig vanaf

26 februari 2018
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ïÍs docuÍFnt is is$ed by the CoÍpaty subieclb its Geneíd Condlbns ofceítificdion
Servicrs, unlêss o&€Íï/ise egr€êd, am€ssit{e at vww.sgs.coÍn/bÍnE-aÍd_condilions.hfi.

Alhnbn is &syn b the lbTidioíu of Ëaulity, in&mifcailim ard juisdicliond rsm
eshblbh€d theíêin. TIE atdtanlii:ity ot fis document may be veriled at

h$J/m,w.s$.cqdeÍícêíifieddffb-and.poduclB/c€[tïèddient{irecbry. Any unauttrcizert
#atbn, bgeÍy s Íalsifcation of thê conbnt or appeaarrce oí frb rtocuinnt h urdmfrj ad

oftndea nuy be pcecubd b tie fulest oxbnt oí tE til.
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