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31 mei 2021 – Alstom heeft onlangs het ISO 55001-certificaat ontvangen voor 

het Hanzelijn maintenance contract, een vijftig kilometer lange spoorlijn tussen 

Lelystad en Zwolle die volledig is uitgerust met het Alstom-

spoorbeveiligingssysteem ERTMS Level 2. Alstom is sinds 2012 verantwoordelijk 

voor het onderhoud van dit spoorbeveiligingssysteem, en is de eerste leverancier 

van spoorbeveiligingssystemen in Nederland die dit certificaat heeft behaald.  

 

ISO 55001 is een internationale norm voor assetmanagementsystemen, die 

voornamelijk bedoeld is om organisaties te helpen tot een effectiever asset 

lifecycle management te komen. Deze norm specificeert de eisen voor het 

opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van 

assetmanagementsystemen. Een bedrijf dat aan deze norm voldoet, is in staat 

om waarde te creëren uit zijn assets. Uniek is dat Alstom ervoor gekozen heeft 

om het assetmanagementsysteem op te zetten voor al zijn bedrijfsprocessen gebaseerd op de 

ITIL1 -standaard.  

 

Alstom heeft aangetoond dat zijn assetmanagementsysteem aan deze internationale standaard 

voldoet en dat het zijn klanten gedurende de volledige levenscyclus van het beveiligingssysteem 

ondersteunt met op maat gemaakte services. 

 

Momenteel is Alstom als marktleider op het gebied van treinbeveiliging bij verschillende 

projecten in Nederland betrokken. De succesvolle certificering van het Hanzelijn-contract is 

een eerste stap voor andere projecten binnen Alstom. 

 

“Als Alstom zijn wij bijzonder trots op de toekenning van dit certificaat. Met deze certificering 

hebben we aangetoond dat we de bedrijfswaarden van onze klanten en van onszelf, zoals o.a. 

betrouwbaarheid, technische en persoonlijke veiligheid en beschikbaarheid, kunnen managen”, 

aldus Bernard Belvaux, Managing Director Alstom Benelux. “Dankzij ons professionele advies 

en voorspellende onderhoudssupport creëren wij toegevoegde waarde. Voor onze stakeholders 

is het behalen van dit certificaat een teken dat we de assets van onze klanten optimaal 

beheren.” 

 
1 ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) is het meest geavanceerde raamwerk voor best 

practices en stelt ons in staat de productie en IT-dienstverlening te beheren. 
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Met ISO 55001 zorgt Alstom voor onderlinge samenhang in álle processen. Dit stelt Alstom in 

staat om verbeteringen te initiëren over alle processen heen en om op efficiënte wijze samen 

te werken met alle betrokken stakeholders. 

 

Het ISO-certificaat dat Alstom heeft ontvangen, is drie jaar geldig. Daarna volgt opnieuw een 

grondige audit. Jaarlijks zal het onafhankelijke Nederlandse auditbureau DNV ook een 

tussentijdse audit organiseren. 

 

Alstom Transport B.V. heeft naast het ISO 55001-certificaat ook de certificaten ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 en VCA** behaald. Daarnaast heeft Alstom sinds 2016 niveau 5 op de CO2-

prestatieladder weten te behalen, het hoogst mogelijke niveau. 

 

 

  

 
Over Alstom 

  
Alstom maakt de weg vrij voor een koolstofarme toekomst en ontwikkelt en verkoopt mobiliteitsoplossingen die een duurzame basis bieden 

voor de toekomst van de transportsector. Alstom biedt een uitgebreide productenportefeuille, variërend van hogesnelheidstreinen, metro’s, 

monorail, trams en elektrische bussen tot geïntegreerde systemen, gepersonaliseerde diensten, infrastructuur, signalisatie en digitale 

mobiliteitsoplossingen. Alstom heeft wereldwijd 150.000 voertuigen in commerciële dienst.  Met de overname van Bombardier Transportation 

op 29 januari 2021 heeft de uitgebreide Groep  een pro forma omzet van 14 miljard euro behalen voor de periode van 12 maanden die eindigt 

op 31 maart 2021. Alstom heeft meer dan 70.000 medewerkers in dienst in 70 landen. www.alstom.com 

In de Benelux is Alstom actief met twee wereldwijde competentiecentra voor signalling en vermogenselektronica, twee productielocaties - 

één voor rollend materieel en één voor componenten - en verschillende projectbureaus voor signalling. De serviceactiviteiten worden 

uitgevoerd via een netwerk van locaties om de klanten van dichtbij te ondersteunen. Alstom beheert  ook talrijke projecten voor rollend 

materieel. 
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