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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:  

Witteveen+Bos  
Raadgevende ingenieurs B.V. 

 
 
 

Leeuwenbrug 8, 7411 TJ Deventer, Nederland  

 

  

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

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

Goedkeuringsnummer: ISO/IEC 27001 – 00023443 

 
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.  

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:  

 

Informatiebeveiliging voor:  

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot datatransport over het netwerk en toegang tot de servers voor dataopslag ten 
behoeve van informatie voor Witteveen+Bos;  

- het opstellen en beheren van documentatie van verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Leeuwenbrug 8, 7411 TJ Deventer, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG. 

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 

 
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Nederland 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG. 

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 

 
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Stationsweg 5, 4811 AX Breda, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG. 

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10,  

2595 AA Den Haag, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 

 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

K.R. Poststraat 100-3, 8441 ER Heerenveen, Nederland 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Blaak 16, 3011 TA Rotterdam, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Radboudtoren - 5th floor, Catharijnesingel 33, 3511 GC  

Utrecht, Nederland 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 

 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

Wageningen University & Research, Impulse Building, 
Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 
 

Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos  

Leeuwenburg 8, 7411 TJ Deventer, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos International Projects B.V.  

Leeuwenbrug 8, 7411 TJ Deventer, Nederland  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor: 

- systeem- en netwerkbeheer met betrekking tot 
datatransport over het netwerk en toegang tot de servers 
voor dataopslag ten behoeve van informatie voor 
Witteveen+Bos; 

- het opstellen en beheren van documentatie van 
verwerkingen van persoonsgegevens conform AVG.  

In overeenstemming met de Verklaring van 
Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 november 2019.  

 

 

 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. 
Witteveen+Bos Ghana Branch  

1st Tettehkwel Street/Nii Narh Street, no. 122 Dzorwulu,  

Accra, Ghana 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 
 

Witteveen+Bos Caspian LLP  

Begalin Street 130, 050010 Almaty, Kazakhstan 

Business Center ELES, Building 4 (PR Building), 6th floor, 
Microdistrict 9A, 130000 Aktau, Kazakhstan  

Blue Roof Building, 2nd floor, Azattyk street 2D, 060002  

Atyrau, Kazakhstan 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 
 

Witteveen+Bos Kazakhstan B.V.  

Leeuwenbrug 8, 7411 TJ Deventer, Nederland 

Business Center ELES, Building 4 (PR Building), 6th floor, 
Microdistrict 9A, 130000 Aktau, Kazakhstan  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos Belgium N.V.  

Posthoflei 5-1, 2600 Antwerpen-Berchem, België  

Gorislaan 49, 1820 Steenokkerzeel, België  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 

 

Witteveen+Bos EMEA DMCC  

Unit 202, Saba 1, Cluster E, JLT, Dubai, 

Verenigde Arabische Emiraten 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 

 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  

91 Nguyen Huu Canh Street Ward 22, Binh Thanh District,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 
 

PT. Witteveen Bos Indonesia  

Park View Plaza. 6th floor, Jl. Taman Kemang no. 27,  

Kemang - Jakarta Selatan, 12370, Indonesië  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 
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Locatie Activiteiten 

Witteveen+Bos UK Ltd.  

c/o Framework, 35 King Street, Bristol BS1 4DZ,  

Verenigd Koninkrijk 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 

 

SIA Witteveen+Bos Latvia  

Torna iela 4, III-C, office 203, Riga, 1050, Letland 

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 

 

Witteveen+Bos South-East Asia Pte. Ltd.  

2 International Business Park, The Strategy,  

Tower 1 #02-01, Singapore 609930, Singapore  

ISO/IEC 27001:2013 

Informatiebeveiliging voor systeem- en netwerkbeheer 
met betrekking tot datatransport over het netwerk en 
toegang tot de servers voor dataopslag ten behoeve van 
informatie voor Witteveen+Bos. In overeenstemming met 
de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 27 
november 2019. 

 

 
 

 

  

  

 


