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Beton is duurzaam

• Natuurlijke grondstoffen

• Hoge percentages secundaire grondstoffen, zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas. 

• Aantoonbaar verantwoorde productie is een belangrijke reductie t.a.v. CO2-emissie.

• Door de massa van beton thermisch te activeren is er meer energiebesparing mogelijk.

• Beton heeft een zeer lange technische levensduur (>100 jaar).

• In het algemeen is onderhoud niet of nauwelijks noodzakelijk.

• Als de betonconstructie uiteindelijk in aanmerking komt voor sloop, dan wordt het sloopafval, in 

de vorm van betongranulaat, als grindvervanger in betonmortel hergebruikt.
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Aantoonbaar verantwoord 
geproduceerd beton
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Visie

Een wereldwijd certificatiesysteem dat helpt de volledige 

betonsector duurzamer te maken en dat wordt aanvaard door 

alle relevante belanghebbenden.

Het certificatiesysteem creëert tastbare waarde voor individuele 

productielocaties en verbetert de publieke perceptie van zowel 

het product als de sector.
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Waarom een CSC certificatiesysteem?

• Vraag naar transparante gegevens en informatie over de 

prestaties van bouwmaterialen in de hele toeleveringsketen

• Herkenning in labels voor duurzaam bouwen (LEED, BREEAM)

• Duurzaam inkoopbeleid door overheid 

• Gelijk speelveld met andere materialen (hout FSC)

• Verbetering van het imago van beton
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Voorwaarde CSC - certificaat

• Wettelijke naleving van regelgeving

• Mensenrechten

• Rechten van inheemse mensen

• Milieu- en sociale effectbeoordeling

• Traceerbaarheid van materialen
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Vier categorieën
Beheer - Milieu - Sociaal - Economisch
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Beheer

• M1 Verantwoord inkopen

• M2 Milieubeheer

• M3 Kwaliteitsmanagement

• M4 Veiligheidsmanagement

• M5 Toeleveringsketen

• M6 Benchmark

• E1 Milieuproductinformatie

• E2 Landgebruik

• E3 Energie en klimaat

• E4 Luchtkwaliteit

• E5 Watergebruik

• E6 Biodiversiteit

• E7 Secundaire materialen

• E8 Transport

• E9 Secundaire brandstoffen

Milieu
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M6 Benchmark, managementtool, brancheverslag
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Sociaal

• S1 Gezondheid

• S2 Lokale gemeenschap

• S3 Gezondheid en veiligheid

• S4 Arbeidsomstandigheden

• P1 Lokale economie

• P2 Ethische aspecten

• P3 Innovatie

• P4 Feedback procedure

Economisch
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Betonketen per categorie (versie 1.0)

Totaal

25 %

15 %

60%
= Betonketen in NL is 
koploper. 
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Hoe werkt de CSC organisatie?

CI controleert de punten en beoordeelt resultaat. Afhankelijk van de 
punten: Brons, Zilver, Goud of Platinum  

Regionale Systeem Operator (RSO) beheert het (aangepaste) 
Nederlandse systeem en organiseert training, promotie en helpdesk

Certificerende Instelling (CI). In Nederland zijn er drie CI’s die 
certificaten uitgeven

Klant (betonfabriek, grondstoffenproducent) uploadt gegevens in het 
online CSC certificatie-systeem, voert bewijs aan

Wereldwijde systeembeheerder (eigenaar)
Ontwikkelt en onderhoudt internationale standaard normen 
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Voordelen CSC-certificering
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Voordelen van de CSC-certificering

• Certificaat drie jaar geldig

• Tussentijds desktopreviews (zonder kosten)

• Succesvolle stakeholderconsultatie met gerenommeerde 

organisaties zoals WWF, ILO, IUCN, BirdLife International

• Ambitieniveau, ontwikkeling betonsector

• Tastbaar bewijs! Delen met klanten, aandeelhouders enz.

• Erkenning door de belangrijkste systemen voor duurzaam 

bouwen (BREEAM)

• Voordeel in duurzame offerte- en aanbestedingstrajecten
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Verschillende certificatieniveaus

• Brons minimaal 30%

• Zilver minimaal 50%

• Goud minimaal 65%

• Platinum In 2019

• Fabrieken moeten op alle niveaus

aan de gestelde voorwaarden per

niveau voldoen 

• Percentages = gemiddelde van alle betonketen activiteiten
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Online certificatie systeem
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CSC toolbox op website



18

Gratis quick scan CSC
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Online procedure van de CSC beoordeling
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Online procedure van de CSC beoordeling
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CSC in de wereld

USA
✓ 5 registraties
✓ Onderhandelingen 

RSO
✓ Gesprekken met 

potentiële CI's

Canada
✓ 5 registraties 
✓ 2 certificaten
✓ Gesprekken met RSO 

potentiële partijen

Midden Oosten
✓ Interesse van een 

potentiële RSO 
partij 

✓ Project Dubai

Turkije
✓ RSO geïnstalleerd
✓ Gesprekken met 

potentiële CI's

Italië
✓ Gesprekken met RSO 

potentiële partijen
✓ Lokale CI's

Nederland
✓ RSO Betonhuis 
✓ 62 certificaten
✓ Eerste evaluaties
✓ Erkenning overheid
✓ Lokale CI’s

Europa
✓ Meer nieuwe RSO 

partijen
✓ CSC steeds meer 

gewaardeerd

België
✓ RSO geïnstalleerd

Duitsland
✓ RSO geïnstalleerd
✓ 10 certificaten
✓ Gesprekken met 

potentiële CI's

Gevorderd

Prioriteit
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Regionale Systeembeheerder
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Onafhankelijke rol CI’s van CSC en RSO

• Training en kiezen van CI’s = RSO

• Certificaten uitgeven = CI

CI’s operationeel in de wereld

KGS (Turkije +),  Kiwa (West-Europa), SGS (wereldwijd),

SKG-IKOB (Nederland), ICMQ (Italië), TÜV Süd (wereldwijd)
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Aantal certificaten in 2017: 90 (63 in Nederland) 
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Samenwerking CSC met RSO's

• Belangrijk voor succes CSC op landelijk niveau 

• Bij voorkeur een betonbranchevereniging

• Beheer van het CSC systeem op lokaal en regionaal niveau

• Trainingen, helpdesk, promotie

• Aanpassing aan nationale specificaties

• Vertaling naar taal van het land

• Alternatief bewijs voor veranderingen in punten en weging 

• CSC en RSO delen registratierechten
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Ketenconvenant  met 7 grote bouwers

• Verantwoordelijkheid nemen

• Reductie CO2 

• Inzet van secundair materiaal

• Verduurzaming beton per toepassing

• Betonbedrijven eerder in de keten betrekken
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Resultaat in Nederland
• 62 certificaten

• CSC-NL (Betonhuis-betonmortel)

• Nederlandse handleiding, tool en certificaat

• Gerealiseerd

• BREEAM: 5 punten in verantwoorde herkomst grondstoffen

• Mia / Vamil: fiscaal voordeel voor gebouweigenaar die CSC-

beton gebruikt

• Impactkrediet Rabobank: lagere rente voor betonproducent 

• Aansluiting CO2 prestatieladder

• CO2 NL = 1,7% in de wereld 7%
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Bedankt voor uw aandacht,
vragen?


