
 
 

 

Certificeringen De Graaf Groep 
 
De Graaf Groep beschikt over diverse certificeringen. Deze gelden overwegend voor 
het gehele dienstenpakket. Sommige zijn specifiek voor papier- en archiefdiensten. 

 
 
 
Paper for Paper 
 

 
 

 
Paper for Paper is een duurzaam recycle-initiatief met oud (kantoor)papier. 
Bedrijven die lid worden van Paper for Paper kiezen ervoor hun oude papier 
te laten inzamelen waarna het wordt verwerkt, gerecycled en daarna 
teruggeleverd in de vorm van nieuwe papierproducten. Door oud papier te 
hergebruiken, leveren bedrijven een bijdrage aan een schoner milieu. 
Bedrijven kunnen kiezen uit vier soorten lidmaatschappen: Brons, Zilver, 
Goud of Platina. Zie http://www.paperforpaper.nl/ voor meer informatie. 

 
ISO-9001 
 

 

 
ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan de kwaliteit van het 
managementsysteem van een organisatie. De meest recente versie is de 
ISO 9001:2008. Deze norm wordt door interne en externe partijen gebruikt 
om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van 
klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. 
Certificering vindt plaats op basis van een externe audit. Zie 
http://www.isoregister.nl/ voor meer informatie. 

 
ISO-14001 
 

 

 
ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen 
weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven hebben zo een 
handvat om op systematische wijze de milieueffecten van hun activiteiten en 
producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. 
De norm werkt milieu-ontlastend, kostenbesparend en imago-bevorderend 
en kan positief uitwerken bij het verkrijgen van een milieuvergunning of een 
aanbesteding. Zie http://www.isoregister.nl/ voor meer informatie. 

 
OPK 

 

 
De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé branche-
organisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie. De FNOI zet zich in 
voor papierrecycling en voor professionalisering van de branche. De FNOI 
heeft daarom twee certificaten ontwikkeld. De Erkenningsregeling OPK is 
daar één van. De OPK waarborgt dat oudpapierondernemingen op een 
verantwoorde wijze met het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid 
omgaan. Zie http://www.fnoi.nl/ voor meer informatie. 

 
CA+ 

 

 
De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft naast de 
Erkenningsregeling OPK, de Certificeringsregeling CA+ ontwikkeld. Dit 
certificaat is speciaal in het leven geroepen voor ondernemingen die archief- 
en data vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een 
gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het inzamelen, 
transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor dit 
CA+ certificaat. Zie http://www.fnoi.nl/ voor meer informatie. 

 
NAID 

 

 
De Graaf Security beschikt over het NAID AAA certificaat. Dit is een 
exclusieve en strenge certificeringsregeling van de nationale en 
internationale branchevereniging voor archiefvernietiging NAID. De NAID 
bezoekt bedrijven onaangekondigd om via steekproeven de naleving van de 
NAID-kwaliteitseisen te controleren. Archiefvernietiging geschiedt daarmee 
gegarandeerd veilig. Zie http://www.naidonline.org/nitl/en/ voor meer 
informatie. 
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MRF 

 

 
Het MRF-Keurmerk is een keurmerk van de Metaal Recycling Federatie 
(MRF). Doel van de MRF is de bevordering van een milieuvriendelijke en 
economisch verantwoorde recycling van alle gebruikte metalen in 
Nederland. In het streven naar een verdere professionalisering van de 
metaalrecyclingbranche, heeft de MRF in 2008 een verplichte certificering 
ingevoerd waaraan alle aangesloten ledenbedrijven moeten voldoen: het 
MRF-Keurmerk. Zie voor meer informatie de MRF-website http://mrf.nl/. 

 
NIWO 

 

 
De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de 
vergunningverlener voor het wegtransport. De NIWO toetst of transport-
ondernemingen aan de wettelijke kwalitatieve eisen voldoen. De NIWO 
beheert ook de VIHB-lijst, een verplichte lijst voor bedrijven die zich in 
Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of 
bemiddelen van afvalstoffen. Zie http://www.niwo.nl/ voor meer informatie. 

 
FIRA 

 

 
FIRA is een onafhankelijke kennismakelaar in Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en biedt zekerheid op het gebied van duurzaamheid. 
Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-
prestaties zichtbaar kunnen maken. FIRA verifieert deze informatie. Klanten 
en stakeholders hebben hierdoor de zekerheid dat de strategie en prestaties 
van het bedrijf betrouwbaar zijn. Zie http://www.fira.nl/ voor meer informatie. 

 
KvK 

 

 
De Graaf Groep is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Het Handelsregister is een openbaar register. Adressen en 
andere algemene, feitelijke gegevens zijn voor iedereen zichtbaar en 
worden bovendien beschikbaar gesteld aan de Dienst Justis, de 
screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is van 
belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Zie http://www.kvk.nl/ 
voor meer informatie. 

 
VCA 

 

 
VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist 
Aannemers. Het VCA Certificaat wordt afgegeven door de Stichting 
Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). De SSVV is een onafhankelijke 
stichting die zich inzet voor de  bevordering van de veiligheid, arbeids- 
omstandigheden, het milieu en de competenties van de aangesloten leden. 
Zie http://www.vca.nl/ voor meer informatie. 

 
BHV 

 

 
Bedrijven moeten in het bezit zijn van een NIBHV Certificaat. Dat verkrijgen 
zij wanneer medewerkers met goed gevolg een BHV-(bedrijfshulpverleners) 
cursus afleggen. Een bedrijfshulpverlener is in staat eerste hulp te verlenen, 
een beginnende brand te blussen en een pand te ontruimen. Deze taken 
voert de BHV-er uit tot professionele hulpdiensten als ambulance, 
brandweer en politie aanwezig zijn. Zie http://www.bhvnederland.nl/ voor 
meer informatie. 

 
VOG-verklaring 

 

 
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag, 
afgegeven door de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie. Ook 
bedrijven (rechtspersonen) kunnen een VOG aanvragen. Met deze 
verklaring kunnen rechtspersonen hun integriteit tonen aan overheden, 
partners en bedrijven. Zie http://www.justis.nl/ voor meer informatie. 

 
MVO Nederland 

 

 
De Graaf Groep is aangesloten bij MVO Nederland, omdat De Graaf Groep 
bezig is met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij De Graaf 
Afvalbeheer, De Graaf Metaal, Paper for Paper Pak een Zak en alle andere 
diensten zorgt De Graaf Groep ervoor, dat afval een tweede leven krijgt. Zie 
http://www.mvonederland.nl/ voor meer informatie. 
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