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31 maart 2022
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Originele uitgiftedatum:
ISO 14001 - 24 maart 2007
ISO 45001 - 21 februari 2013
ISO 9001 - 21 december 2007

Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

VITO NV
Boeretang 200, 2400 Mol, België

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 00008867, ISO 45001 – 00008869, ISO 9001 – 00008868
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde
locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.
De scope van het certificaat kunt u onder hetzelfde certificaat identificatienummer terugvinden op de volgende pagina.

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register EMEA
voor en namens: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Jan Van Gentstraat 7 (bus 202) 2000 Antwerp Belgium for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park,
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaat
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
ISO 14001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer en
landgebruik, ontwikkeling van innoverende technologie, producten en processen in deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke
adviezen en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen, efficiëntere
chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen, optimalisatie van thermische energiesystemen,
gezonde woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de activiteiten van
Certipro zijn uitgesloten.
ISO 45001:2018
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer en
landgebruik, ontwikkeling van innoverende technologie, producten en processen in deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke
adviezen en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen, efficiëntere
chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen, optimalisatie van thermische energiesystemen,
gezonde woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de activiteiten van
Certipro zijn uitgesloten.
ISO 9001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer en
landgebruik, ontwikkeling van innoverende technologie, producten en processen in deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke
adviezen en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen, efficiëntere
chemische processen, hergebruik van waardevolle componenten uit nevenstromen, optimalisatie van thermische energiesystemen,
gezonde woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de activiteiten van
Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaataanhangsel
Locatie

Boeretang 200, 2400 Mol, België

Activiteiten
ISO 14001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

ISO 45001:2018
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaataanhangsel
Locatie

Activiteiten
ISO 9001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

EnergyVille
Thor Park 8310, 3600 Genk, België

ISO 14001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaataanhangsel
Locatie

Activiteiten
ISO 45001:2018
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

ISO 9001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaataanhangsel
Locatie

Activiteiten

VITO - BIOLOGIE NV
Industriezone Vlasmeer 7, 2400 Mol, België

ISO 14001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

ISO 45001:2018
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaatnummer: 10272160

Certificaataanhangsel
Locatie

Activiteiten
ISO 9001:2015
Onderzoeksactiviteiten met de focus op cleantech in de
domeinen duurzame chemie, energie, gezondheid,
materiaalbeheer en landgebruik, ontwikkeling van
innoverende technologie, producten en processen in
deze domeinen, verstrekken van onafhankelijke adviezen
en diensten over duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten
materiaalkringlopen, nieuwe businessmodellen,
efficiëntere chemische processen, hergebruik van
waardevolle componenten uit nevenstromen,
optimalisatie van thermische energiesystemen, gezonde
woon- en werkomgeving en duurzaam landgebruik. De
activiteiten i.k.v. de ringtesten&erkenningen en de
activiteiten van Certipro zijn uitgesloten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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