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Kwaliteit en Milieu
Een onderdeel van de strategie
Kwaliteit, Arbo en Milieu is een belangrijk onderwerp binnen
thyssenkrupp. Dat zie je terug in alle beslissingen en handelingen
die vanuit het hoofdkantoor van thyssenkrupp genomen en
uitgevoerd worden. Deze beleving heeft zijn effecten op alle
niveau´s van de thyssenrupp organisatie. En zo ook voor
thyssenkrupp Materials Nederland.
Naast een uitgebreid team van kwaliteitsspecialisten op het hoofdkantoor in Duitsland heeft thyssenkrupp Materials Nederland een
eigen Manager KAM die zorgdraagt voor de implementatie van de
kwaliteits-, efficiency- en milieuprogramma‘s.

In dit document kunt u lezen aan welke certificeringen
thyssenkrupp Materials Nederland voldoet, welke regelgevingen
van toepassingen zijn op haar producten, welke richtlijnen van
toepassing zijn en hoe het bedrijf omgaat met Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
Heeft u vragen over de inhoud of over Kwaliteit, Arbo en Milieu
binnen thyssenkrupp Materials Nederland? Neem dan contact
op met Albert Enzerink: 0413 - 34 8346 of
albert.enzerink@thyssenkrupp.com.
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
United Nations Global Compact
In november 2011 heeft thyssenkrupp AG haar overtuiging
ten aanzien van duurzame exploitatie van natuurlijke rijkdommen
met de officiële toetreding tot de United Nations Global Compact
(UNGC) nogmaals onderstreept. De UNGC roept wereldwijd ondernemingen op om tien uitgangspunten met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en bestrijding van
corruptie te ondersteunen. Deze zijn terug te leiden naar de
algemene verklaring voor de rechten van de mens,
de verklaring van de Internationale Labour Organisation (ILO),

de Rio Declaration on Environment and Development en de United
Nation Convention against Corruption. Momenteel nemen
wereldwijd bijna 6.000 ondernemingen deel aan dit initiatief.
thyssenkrupp vindt het vanzelfsprekend dat zij zich aan deze
uitgangspunten conformeert. Met de toetreding tot de UNGC wil zij
haar wil om nóg consequenter te werken aan het implementeren
van de uitgangspunten binnen de invloedsfeer, dat ook bij haar
leveranciers en klanten inhoudt, benadrukken en daar transparant
over communiceren.

De 10 uitgangspunten van Global Compact zijn:
Mensenrechten
Milieu
1

Ondernemingen dienen de mensenrechten
7

Ondernemingen dienen ten aanzien van milieuvraag-

te ondersteunen en te respecteren
stukken een preventieve aanpak te ondersteunen
2 	
Ervoor te zorgen dat de onderneming niet medeplichtig
8

Initiatieven te ondernemen om een grotere

wordt aan schending van de mensenrechten
verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen
Arbeid

9

3 	
Ondernemingen dienen de vrijheid van vereniging

Ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke
technologieën te bevorderen.

en de effectieve erkenning op het recht op collectieve

4

onderhandelingen te handhaven

Anticorruptie

Alle vormen van dwangarbeid en verplichte arbeid

10

uit te bannen
Duurzaam ondernemen is bij thyssenkrupp een
vast onderdeel van het mission statement en de
concernstrategie. thyssenkrupp biedt wereldwijd
innovatieve oplossingen, die tot succes voor haar
klanten leiden en een positieve bijdrage leveren aan
duurzame ontwikkelingen wereldwijd.
Basis hiervoor is de in het concern verankerde wil om
het concern op verantwoorde wijze te leiden en op die
manier langdurig van toegevoegde waarde te zijn.

5

Kinderarbeid af te schaffen

6

Discriminatie in arbeid en beroep bestrijden.

Ondernemingen dienen tegen alle vormen van corruptie
op te treden, inclusief afpersing en omkoping.

6

Kwaliteit en milieu

7

Maatschappelijk
verantwoord
  ondernemen.
Een onderdeel van de strategie

Voor thyssenkrupp AG en de
bijbehorende concernbedrijven
is een verantwoordelijke
omgang met milieu en de
bescherming van het klimaat
van wezenlijk belang.

Het milieu- en klimaatmanagement van het
concern wordt permanent verbeterd om op
ecologisch, economisch en sociaal zinvolle
wijze om te gaan met grondstoffen en de
diversiteit van de natuurlijke leefomgeving
duurzaam te beschermen.
Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten als bij de exploitatie
van productie-installaties zorgt
thyssenkrupp AG ervoor dat de hiervan
uitgaande uitwerkingen op het milieu en
het klimaat zo beperkt mogelijk blijven.

Dit bereikt zij door het omzetten van eigen
doelstellingen in het kader van milieu- en
klimaatbeschermingsprogramma’s en een
nauwe samenwerking met leveranciers,
klanten en openbare en private
organisaties.
De concernbedrijven van thyssenkrupp AG
bepalen systematisch de milieu- en klimaat
relevante aspecten van hun activiteiten op
het gebied van afval en recycling, lucht,
lawaai, energie en bodem- en
waterverontreiniging.

thyssenkrupp AG voert een open dialoog
over milieu- en klimaatrelevante thema’s
met regeringsorganisaties,
non-gouvernementele organisaties en het
brede publiek.
Verpakking en transport
Bij de keuze voor verpakkingsmateriaal en
het opstellen van verpakkingsinstructies
wordt, naast de benodigde beschermingswaarde voor de goederen, het milieubelastende aspect van de gebruikte materialen

meegewogen. Hierbij wordt ook een beroep
op de verantwoordelijkheid van de klant
gedaan om samen de belasting voor het
milieu zo veel mogelijk te beperken.
Naast afspraken over verpakken van
goederen speelt ook de frequentie van
leveringen een rol bij het gezamenlijk
beperken van de milieubelasting.
Door afspraken te maken over leverdagen
kunnen de transportbewegingen beperkt
worden en blijven.
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Milieu
thyssenkrupp Materials Nederland streeft
naar verlaging van milieubelasting van haar
activiteiten. Brongerichte maatregelen
krijgen de voorkeur boven effectgerichte
maatregelen.
Bij aanschaf en aanpassing van bedrijfsmiddelen wordt de milieubelasting van het
product/dienst beoordeeld.
Dit betreft onder andere energieverbruik,
verbruik in stand-by stand, afvalproductie
en reiniging. Wanneer meerdere alternatieven voorhanden zijn, zal milieubelasting
een beslissingscriterium zijn.
Voor de aanschaf van verbruiksmiddelen
voor de bewerkingsmachines wordt
gekozen voor een oplossing waarbij
duurzaamheid en nauwkeurigheid/
beschermwaarde in balans zijn.
Binnen de vestigingen van thyssenkrupp
Materials Nederland worden energiebesparende maatregelen genomen,

waaronder aanwezigheidsdetectoren op verlichting binnen de
magazijnen en op plaatsen waar weinig medewerkers komen.
Naast het verminderen van het verbruik van verpakkings
materialen stelt thyssenkrupp Materials Nederland zich ook ten
doel het papierverbruik binnen de kantoren en magazijnen te
verminderen. Dit wordt onder meer gedaan door documenten en
informatie zo veel mogelijk digitaal te verzenden en te archiveren.
Medewerkers van thyssenkrupp Materials Nederland worden
opgeroepen ook op dit gebied hun verantwoordelijkheid te nemen.
Het afval wordt binnen thyssenkrupp Materials Nederland strikt
gescheiden. Dit geldt voor zowel de afvalstromen binnen de
magazijnen als voor de stromen binnen de kantoren.

Personeel
Als organisatie wil thyssenkrupp Materials Nederland natuurlijk
verantwoord met haar medewerkers omgaan. Hiertoe wordt een
zorgvuldig personeelsbeleid gevoerd die de medewerkers de
mogelijkheid biedt binnen een veilige en gezonde omgeving te
werken en zich verder te ontwikkelen. Medewerkers worden
gestimuleerd om deel te nemen aan interne en externe
trainingen en krijgen de mogelijkheid om opleidingen te
volgen. In goed overleg met haar ondernemingsraad worden
afspraken gemaakt omtrent onder andere het tegengaan van
discriminatie, omgaan met achtergestelde groepen en sociale
regelingen zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof en deeltijd
werken.
Leveranciers
thyssenkrupp Materials Nederland is van mening dat ook haar
leveranciers haar verantwoordelijkheid moeten nemen inzake
milieu en maatschappij. Daarom wil thyssenkrupp Materials
Nederland geen zaken doen met bedrijven waarvan bekend is

dat zij zich inlaten met kinderarbeid en/of dwangarbeid. Bij
leveranciers van thyssenkrupp Materials Nederland wordt
aangedrongen op het gebruik van recyclebaar
verpakkingsmateriaal.
Mensenrechten
Bij de beslissingen van thyssenkrupp Materials Nederland
worden de gevolgen voor de mensenrechten altijd in overweging
genomen.
Maatschappij
Net als haar moedermaatschappij is thyssenkrupp Materials
Nederland zich ervan bewust dat zij een bijdrage kan leveren aan
de maatschappij. Deze bijdrage levert thyssenkrupp Materials
Nederland op haar eigen wijze door sponsoring en donatie van
maatschappelijke organisaties. thyssenkrupp Materials Nederland
ondersteunt medewerkers die activiteiten voor een goed doel
ontplooien.

Binnen de magazijnen geldt sinds 2010 het Diesel Motoren
Emissiebeleid. Vrachtwagens die niet voldoen aan de
emissie-eisen krijgen geen toegang tot de magazijnen van
thyssenkrupp Materials Nederland. Het gehele voertuigenpark
van de huistransporteurs voldoen aan de gestelde emissie-eisen.
Begin 2015 zijn er 13.000 zonnepanelen op de daken in Veghel
en Zwijndrecht geplaatst. Deze installatie is goed voor ongeveer
2 miljoen kWh en zal voor ongeveer 85% in de energiebehoefte
voorzien.
Periodiek wordt door een team bekeken waar verdere
verbeteringen op milieugebied mogelijk zijn. Bij het zoeken naar
verbeteringen wordt een beroep gedaan op de ideeën van alle
medewerkers binnen thyssenkrupp Materials Nederland.
Na beoordeling en het goedkeuren van de voorstellen stelt de
directie middelen voor het introduceren en aanbrengen van
verbeteringen ter beschikking.
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Zonnepanelen
2,3 KW en 650
huishoudens per jaar
Om de milieudoelstellingen te halen, zijn
de daken in Veghel en Zwijndrecht voorzien
van respectievelijk 9.000 en 4.000 zonnepanelen. De installatie van 2,3 MW heeft
een productiecapaciteit van 2 miljoen kWh.
Goed voor ongeveer 650 huishoudens en
daarmee één van de grootste zakelijke
zonnepanelenprojecten in Nederland.
Een groot gedeelte van de opgewekte
stroom gaat het bedrijf zelf gebruiken.
De installatie zal in ongeveer 85% van de
eigen energiebehoefte voorzien. De rest
wordt ingekocht en dat is gegarandeerd
groene stroom. En niet alleen voor de
vestigingen in Veghel en Zwijndrecht.
Ook de andere locaties in Nederland
nemen 100% groene stroom af.
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Milieumanagement
ISO14001
thyssenkrupp draagt het milieu en gezonde werkomstandigheden voor haar medewerkers en contractors een warm
hart toe. Het bedrijf onderkent de invloed van haar bedrijfsvoering op het milieu en haar directe omgeving en investeert
in een verlaging van een negatieve invloed hierop. Om dit
meer tot uiting te brengen heeft thyssenkrupp Materials
Nederland als één van de weinige groothandelaren in staal
een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO
14001. Dit milieumanagementsysteem biedt met een
structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte
grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten goed
inzicht in de milieuprestaties van een organisatie.
Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten
concreet en inzichtelijk gemaakt worden.
thyssenkrupp Materials Nederland realiseert zich dat naast het
door het bedrijf gekozen milieumanagementsysteem er nog
diverse systemen zijn waarmee de klanten en thyssenkrupp
Materials Nederland, de belasting ten aanzien van het milieu in
kaart kunnen brengen en/of kunnen verminderen. thyssenkrupp
Materials Nederland heeft in het verleden reeds diverse verzoeken
ontvangen om haar onder andere laten te certificeren voor Lean
and Green, CO2 Footprint, Cradle to Cradle en LEED.
In overleg met de centrale kwaliteitsafdeling van thyssenkrupp
in Essen en kijkend naar de bekendheid van de verschillende
milieumanagementsystemen in de markt, heeft thyssenkrupp
Materials Nederland gekozen voor ISO 14001 als
milieumanagementsysteem.
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CE Markering
CE op alle bouwproducten die uit voorraad
geleverd worden
De CE-markering geeft aan dat producten overal in Europa
volgens dezelfde geharmoniseerde normen (methoden) zijn
getest. Hierdoor worden producten uit verschillende landen
met elkaar vergelijkbaar, waardoor handelsbelemmeringen
worden weggenomen. De CE-markering bestaat al sinds
lange tijd voor verschillende producten, zoals speelgoed en
medische apparatuur.
Waarom een CE-markering voor bouwmaterialen?
Het belangrijkste doel van de CE-markering is het wegnemen
van handelsbelemmeringen binnen Europa. Toeleveranciers van
bouwproducten worden niet meer geconfronteerd met dubbele
controles van lidstaten bij export van hun producten op de
Europese markt. Overigens geldt de CE-markering niet alleen voor
de landen van de Europese Unie, maar ook voor de landen van de
Europese Vrijhandelsassociatie, met uitzondering van Zwitserland.
Wat zijn bouwproducten?
Volgens de verordening geldt als bouwproduct:
“elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt
gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen
ervan waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties
van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor
bouwwerken.”

CE en thyssenkrupp
Producten waar een geharmoniseerde norm voor
bestaat, worden op verzoek door thyssenkrupp
Materials Nederland met CE-markering geleverd.
Voorraadgoederen welke onder de normen
EN 10025-1:2004, EN 10210 -1:2006, EN 102191:2006 en EN 10255:2004 + A1:2007 vallen, worden
door thyssenkrupp Materials Nederland van haar
eigen CE-markering voorzien. Hiertoe heeft
thyssenkrupp Materials Nederland haar processen
laten certificeren door KIWA. De bij het materiaal
behorende ‘Declaration of Performance’ wordt via
de website van thyssenkrupp Materials Nederland
aan haar klanten ter beschikking gesteld.

Bouwwerken worden gedefinieerd als:
“bouwkundige en civieltechnische werken.”
Dit betekend dat een CE-markering niet in alle gevallen voor
klanten van thyssenkrupp Materials Nederland vereist is, maar
alleen dan wanneer het product als “bouwproduct” wordt ingezet.
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NEN-EN
1090
De NEN-EN 1090 maakt deel uit van
een reeks normen die zijn gemaakt
om te voldoen aan de wetgeving voor
bouwproducten, de Construction
Products Regulations (CPR). De NENEN 1090 is een norm voor producenten
die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal en/of aluminium
constructiedelen te maken. De norm
omschrijft hoe stalen en aluminium
constructieonderdelen, die belasting
dragend in een permanent bouwwerk
worden ingezet, gemaakt moeten
worden en schrijft voor dat de werkwijze schriftelijk is vastgelegd in een
‘factory production control- systeem
(FPC).
Als gevolg hiervan moeten alle onderdelen
van een dragende staal- of aluminiumconstructie zijn voorzien van een
zogenaamde CE-markering.
CE-markering geldt hierbij niet alleen voor
de constructie als geheel, maar ook voor
alle samenstellende onderdelen.
Dat betekent dat niet alleen de leverancier
van het eindproduct, haar klanten, een
CE-markering moet kunnen leveren, maar
ook thyssenkrupp Materials Nederland als
toeleverancier.
thyssenkrupp Materials Nederland heeft
haar processen zodanig ingericht, dat zij
haar klanten kan helpen te voldoen aan
de eisen uit de NEN-EN 1090 normen.
Zo worden alle goederen uit voorraad met
CE-markering geleverd en voldoen de
snijmachines aan de gestelde eisen.
De parameters van de snijprocedures zijn
vastgelegd om een constante snijkwaliteit
te kunnen waarborgen en er kan een
testrapport overhandigd worden voor de
gesneden onderdelen. De traceerbaarheid
van de goederen en certificaten zorgt
ervoor dat het bedrijf gegarandeerd levert
wat haar klant nodig heeft.
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Conflict minerals
Ondersteuning van bedrijven die aan SEC rapporteren
‘Conflictmineralen’ zijn mineralen die worden gedolven in gebieden waar sprake is
van gewapend conflict en misbruik van mensenrechten, onder andere de oostelijke
provincies van de Democratische Republiek Congo.
De betreffende mineralen zijn columbiet-tantaliet, ook bekend als coltan (waaruit
tantaal wordt gewonnen), cassiteriet (tin), wolframiet (wolfraam) en goud.

Artikel 1502 van de Amerikaanse
Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act heeft specifiek
betrekking op conflictmineralen en streeft
naar transparantie omtrent ieder gebruik
van conflictmineralen gedurende
productieprocessen.
Artikel 1502 stelt Amerikaanse bedrijven die
verslag uitbrengen aan de Amerikaanse

Securities and Exchange Commission (SEC)
verplicht om gelijktijdig met het jaarverslag
openheid te geven over het gebruik van
conflictmineralen. De bedrijven in kwestie
zijn niet alleen verplicht het gebruik van
conflictmineralen te melden, maar dienen
tevens als bijlage bij haar jaarverslag een
audit of certificering bij het verslag omtrent
dit onderwerp te verstrekken.

thyssenkrupp en Conflict Minerals
Aangezien thyssenkrupp AG (inclusief al haar dochterondernemingen)
niet aan de SEC rapporteert, is thyssenkrupp Materials Nederland wettelijk
niet verplicht te voldoen aan de vereisten ten aanzien van conflictmineralen
zoals in Artikel 1502 van de Dodd-Frank Act vermeld.
Wij onderkennen dat de SEC in zijn definitieve bepaling over Artikel 1502
vereist dat bedrijven die rapporteren aan de SEC binnen hun gehele
wereldwijde toeleveringsketen due diligence betrachten.
thyssenkrupp Materials Nederland zal daarom passende ondersteuning
bieden om deze bedrijven (en hun toeleveringsketens) te helpen aan hun
rapportageverplichting te voldoen door hen te assisteren bij hun due
diligence-activiteiten. Dit doet het bedrijf momenteel door contact op te
nemen met de leveranciers teneinde de status te kunnen vaststellen van de
materialen die ingekocht en geleverd worden aan haar klanten. Zij zal
regelmatig contact opnemen met haar leveranciers om de conflictmineralenstatus van de materialen die worden ingekocht, te herbevestigen.
Aangezien thyssenkrupp Materials Nederland geen fabrikant van de producten
is, is zij niet in staat andere informatie over de conflictvrije status van de
producten te verstrekken dan de informatie die wordt afgeleid uit de statusrapporten van de leveranciers. Het bedrijf is van mening dat deze aanpak
bedrijven die verslag uitbrengen aan de SEC zal helpen bij het opstellen van
haar informatie over conflictmineralen ten behoeve van haar verslaglegging.

20

Kwaliteit en milieu

21

Reach
Niet van toepassing voor
thyssenkrupp Materials Nederland
REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen.
De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie
van Chemische stoffen. Een bedrijf moet de risico‘s kennen
van stoffen dat het produceert, verwerkt of doorgeeft aan
klanten. Daarnaast moet het maatregelen nemen om die
risico‘s te beheersen.

REACH en thyssenkrupp
De REACH-verordening maakt een onderscheid tussen stoffen
(substances) en voorwerpen (articles).
Een stof in het kader van de REACH-verordening is een chemisch
element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke
toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle
additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en
alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, maar
met uitzondering van elk oplosmiddel, dat kan worden afgescheiden
zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de
samenstelling ervan wordt gewijzigd.
REACH definieert een voorwerp als een object waaraan tijdens de
productie een specifieke vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven
waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de
chemische samenstelling (artikel 3 van de REACH-verordening).
Uit artikel 7 lid 1.b van de REACH-verordening vloeit voort, dat
metalen, welke in de producten „ingesloten“ zijn, niet geregistreerd
hoeven te worden, als zij onder normale of redelijkerwijs te
verwachten gebruiksomstandigheden niet vrijkomen.
Dit is het geval bij het gebruik van door thyssenkrupp Materials
Nederland geleverde producten. Ook vloeien er uit de verdere
verwerking van door thyssenkrupp Materials Nederland geleverde
producten geen REACH relevante consequenties, daar de producten
slechts mechanisch bewerkt worden en niet chemisch worden
gemodificeerd.

Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of
preparaten produceert, in de Europese Unie (EU) importeert,
distribueert of gebruikt, krijgt met REACH te maken.
Binnen REACH worden 3 groepen onderscheiden:
• fabrikanten/importeurs
• distributeurs
• gebruikers

In dit verband worden de door thyssenkrupp Materials Nederland
geleverde producten niet door de REACH-verordening beïnvloed.
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RoHS
De verhandelde materialen vallen binnen
de gestelde limieten
De RoHS-richtlijn 2011/65/EU beperkt het gebruik van bepaalde
stoffen zoals lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en
gehalogeneerde brandvertragers van PBB en PBDE in elektrische en
elektronische apparatuur. Beperkt toegelaten stoffen als bedoeld in
bijlage II bij de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en maximale concentraties getolereerd gewichtsprocent in homogene materialen zijn:

•
•
•
•
•
•

Lood (0,1%)
Kwik (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Zesvoudig chroom (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB) (0,1%)
Polybroomdifenylethers (PBDE) (0,1%)

RoHS en thyssenkrupp
Hierbij verklaart thyssenkrupp Materials Nederland dat de materialen zoals
deze door thyssenkrupp Materials Nederland geleverd worden minder dan de
RoHS-limieten voor de zes genoemde stoffen, met inachtneming van in bijlage
III van de richtlijn, bevatten en daarmee in overeenstemming zijn met de
richtlijn 2011/65/EU op de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Deze verklaring is gebaseerd op eigen analyse of door toeleverancier(s)
geleverde analyse, materiaal certificaten, leveranciers verklaringen of lab
testresultaten van de grondstoffen die worden gebruikt in het productieproces
van aan thyssenkrupp Materials Nederland leverende bedrijven.
Deze verklaring van overeenstemming is uitgegeven onder
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant of installateur.
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Certificaten

Certificaten

ISO9001

ISO14001

MANAGEMENTSYSTEEM
CERTIFICAAT
Certificaat Nr .:
164117CC6-2014-AQ-GER-DAkkS

Deze organisatie is gecertificeerd sinds:
21. september 2014

Geldig:
08. januari 2016 - 13. december 2018

Belangrijkste certificaat no.:
164117-2014-AQ-GER-DAkkS

Certificaat Nr.:
164702-2014-AE-GER-DAkkS

Deze organisatie is gecertificeerd sinds:
27.03.2015

Geldig:
27.03.2015 – 26.03.2018

Dit is ter bevestiging dat

Dit is ter bevestiging dat

thyssenkrupp Materials Nederland B.V.
Taylorweg 7, NL-5466 AE Veghel
Lorentzweg 2a, NL-4131 PH Vianen
Hoedemakersstraat 9, NL-3334 KK Zwijndrecht
Business Park Stein 172 A, NL-6181 MA Elsloo
Kieler Bocht 3, NL-9723 JA Groningen
Innovatieweg 38, NL-7007 CD Doetinchem
Smitfort Staal Nuf, Conrad Mohrsvei 9c, N-5068 Bergen

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm:

ISO 9001:2015

ThyssenKrupp Materials Nederland B.V.
Taylorweg 7, NL-5466 AE Veghel
Lorentzweg 2a, NL-4131 PH Vianen
Hoedemakersstraat 9, NL-3334 KK Zwijndrecht
Business Park Stein 172 A, NL-6181 MA Elsloo
Kieler Bocht 3, NL-9723 JA Groningen
Innovatieweg 38, NL-7007 CD Doetinchem

voldoet aan de eisen gesteld in de norm:

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

ISO 14001:2004/Cor 1:2009

Proces- en Dienstverlening
Handel in materialen en diensten, bewerkingen, logistiek, opslag en
voorraadbeheer alsook supply chain management

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Groothandel en service
- Walsstaal, buizen, edelstaal & non-ferro -

Plaats en datum:
Essen, 27.03.2015
Plaats en datum:
Essen, 08. januari 2016

Voor het kantoor van afgifte:
DNV GL - Business Assurance
Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany

Namens de geaccrediteerde certificatie instelling:
DNV GL Business Assurance Zertifizierung
und Umweltgutachter GmbH

______________________________________________________________________________

Thomas Beck
Technical Manager

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance

Thomas Beck
Technical Manager

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
Geaccrediteerde certificatie instelling: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.
Tel.: +49 201 7296 222. www.dnvgl.de/assurance
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Kwaliteit en milieu

Certificaten

Certificaten

CE EN10219

CE EN10025
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Kwaliteit en milieu

Certificaten

Certificaten

CE EN10210

Overstempelingsbevoegdheid DNV
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Verklaring
Het ter beschikking stellen van dit document dient
ter vervanging van de overhandiging van kopieexemplaren van certificaten. De verklaringen en
certificaten in dit document zijn ondertekend door
de directie van thyssenkrupp Materials Nederland
en derhalve rechtsgeldig.

Peter van der Heijden,
Algemeen Directeur

Albert Enzerink,
Manager KAM

Materials Services
Materials Nederland

thyssenkrupp Materials Nederland
Postbus 11, 5460 AA Veghel
Taylorweg 7, 5466 AE Veghel
T: 0413 - 34 89 00
F: 0413 - 34 82 15
www.thyssenkrupp-materials.nl

