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This is to certify that the Management System of:

RWE Generation SE, Generation 
Maintenance & Outage Support 
(GMOS)
Old Great North Road, Ferrybridge, Knottingley, WF11 8PR, United Kingdom

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015
Approval number(s): ISO 9001 – 00006517

The scope of this approval is applicable to:

Maintenance management of major on-site works including on-site machining for heavy industrial and power generation plant.  
Repair, re-engineering, including associated machining, balancing, welding, fitting and relevant technical support, for heavy 
industrial and power generation plant within workshops with a lift capacity of 120 tons.  Provision of sub-contract machining and 
balancing services.



Plaats en datum:

 

Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 18 november 2020 DNV GL - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, 
Netherlands

   

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

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 B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Nederland. TEL:+31(0)102922689. 
assurance.dnvgl.com

MANAGEMENTSYSTEEM
CERTIFICAAT
Certificaatnr.:
245391-2017-AQ-NLD-RvA

Initiële certificatiedatum:
10 december 2000

Geldig:
20 november 2020 - 19 november 2023

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van

RWE Generation NL B.V.
Amerweg 1, 4931 NC  Geertruidenberg Nederland
en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm:
ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het lossen van kolen en biomassa. Het produceren van energie, het beheren,
onderhouden en inspecteren van de productie-installaties. Participeren in de
ontwikkeling van nieuwe productiemogelijkheden.



Certificaatnr.: 245391-2017-AQ-NLD-RvA
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT

RWE Generation NL B.V.
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:

Naam locatie Adres locatie Scope locatie
RWE Generation NL B.V. Amerweg 1, 4931 NC  

Geertruidenberg Nederland
Het lossen van kolen en biomassa. Het 
produceren van energie, het beheren, 
onderhouden en inspecteren van de 
productie-installaties. Participeren in de 
ontwikkeling van nieuwe 
productiemogelijkheden.

RWE Generation NL B.V. Kerenshofweg 101 - weg S, 6167 AE
Geleen, Nederland

Het produceren van energie, het 
beheren, onderhouden en inspecteren 
van de productie-installaties. Het 
leveren van utilities. Participeren in de 
ontwikkeling van nieuwe 
productiemogelijkheden.

RWE Generation NL B.V. Voorstraat 1, 6051 JP  
MaasbrachtNederland

Het produceren van energie, het 
beheren, onderhouden en inspecteren 
van de productie-installaties. 
Participeren in de ontwikkeling van 
nieuwe productiemogelijkheden.

RWE Generation NL B.V. Middenweg 36, 4782 PM  Moerdijk, 
Nederland

Het produceren van energie, het 
beheren, onderhouden en inspecteren 
van de productie-installaties. 
Participeren in de ontwikkeling van 
nieuwe productiemogelijkheden.

RWE Eemshaven Holding II B.V. Synergieweg 9, 9979 XD  
Eemshaven, Nederland

Het lossen van kolen en biomassa. Het 
produceren van energie, het beheren, 
onderhouden en inspecteren van de 
productie-installaties. Participeren in de 
ontwikkeling van nieuwe 
productiemogelijkheden.

 




