
 

 

Namens de milieuverificateur: 

 
Eric Louys 

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

Validatieverklaring 
 

Communautair Milieubeheer- en 
Milieuauditsysteem (EMAS) 
 

VINÇOTTE nv 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België  
 
Op basis van de audit van de organisatie, bezoeken aan zijn site, interviews met zijn medewerkers, en het onderzoek van de 
documentatie, de gegevens en de informatie, gedocumenteerd in het verificatierapport nr. 61035833, verklaart VINÇOTTE NV, 
in zijn hoedanigheid van EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 geaccrediteerd met als reikwijdte 1, 10, 11, 
13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 72, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-
code) dat hij heeft geverifieerd of de vestiging zoals vermeld in de milieuverklaring 2021 van de organisatie 

 

KBC Groep met registratienummer BE- BXL-000031 
 

gelegen te Havenlaan 2 
 1080 Brussel 
 België 
 

en gebruikt voor: 

 
Het facilitair beheren van de gebouwen met locatie Havenlaan 2 te Brussel in gebruik door  
KBC voor haar core business (financiële activiteiten en dienstverlening). 

 
 
Voldoet aan alle eisen van de Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 
inzake vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), zoals 
gewijzigd door de Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026.  
 
 
Met ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat: 
 
- de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 

Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, zijn uitgevoerd; 
- uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat niet aan de toepasselijke wettelijke 

milieuvoorschriften is voldaan; 
- de gegevens en informatie van de milieuverklaring 2021 van de vestiging.  Een betrouwbaar, geloofwaardig en juist beeld 

geven van alle activiteiten van de vestiging binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte. 
 

Dit document geldt niet als EMAS-registratie. In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1221/2009, gewijzigd door de 
Verordeningen (EU) 2017/1505 en (EU) 2018/2026, mag alleen een bevoegde instelling een EMAS-registratie toekennen. Dit 
document wordt niet gebruikt als een voor het publiek bestemd onafhankelijk informatie-element. 

 
Nummer van de verklaring: 15 EA 089b 
Uitgereikt op: 21 februari 2022 


