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In bestekken waarin duurzaamheid een rol 
speelt worden veelal EMVI-criteria geformu-
leerd die betrekking hebben op de Milieu 
Kosten Indicator (MKI-waarde).  
Dit is een afgeleide van een Levens Cyclus 
Analyse (LCA) en/of het percentage secun-
daire materialen (circulariteit).  
De MKI-waarde en de mate van circulariteit zijn 
daardoor belangrijke parameters in het milieu-
profiel van een product.  
Hoe beter het milieuprofiel, hoe lager de MKI-
waarde en hoe beter de EMVI-score is.   

 

In samenwerking met het Betonhuis heeft Kiwa 
een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld, die 
producenten handvatten biedt om transparante en 
betrouwbare milieu-verklaringen voor betonpro-
ducten af te geven onder toezicht van externe cer-
tificatie.  
Dit geeft opdrachtgevers de garantie dat zij beton-
producten kopen met transparante en betrouw-
bare milieu-informatie. 

Voor wie is de BRL K11002? 

Het certificatieschema is bedoeld voor producen-
ten van prefab beton producten, die aan willen to-
nen dat ze aan de gevraagde duurzaamheidsei-
sen voldoen.  
Het certificaat waarborgt dat er niet alleen bij in-
schrijving maar ook bij levering wordt voldaan aan 
de bestekspecificaties.  

Voordelen BRL K11002 

1. Bedrijven met certificaat BRL K11002 kunnen 
aantonen dat hun milieuprofiel volgens de 
juiste normen en op een betrouwbare manier 
is opgebouwd.  

2. BRL K11002 toetst de aard en de herkomst 
van grondstoffen, mengselsamenstellingen, 
gebruik van secundaire grondstoffen, gege-
vens over energiegebruik, gekwalificeerd per-
soneel, gevalideerde softwaretools en confor-
miteit met (inter-)nationale normen en regels. 
De door de producent afgegeven duurzaam-
heidsverklaring bevat nu geborgde informatie 
over het milieuprofiel van de betreffende pro-
ducten.  

3. Voor opdrachtgevers in met name de GWW-
sector is het voordeel dat ze bij gecertificeerde 
bedrijven ervan uit kunnen gaan dat de milieu-
profielen op een praktische en uniforme ma-
nier worden getoetst.  
Datgene dat wordt toegezegd bij inschrijving 
wordt ook daadwerkelijk op de bouwplaats ge-
leverd.  
Daardoor hoeven opdrachtgevers niet zelf 
controles op deze producten uit te voeren. 
Voordeel voor hen is voorts dat er meer uni-
formiteit in bestekeisen mogelijk is.  

Waarom Kiwa? 

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteits-
zorgbedrijf dat voortdurend bezig is om proces-
sen, producten, medewerkers en organisaties te 
verbeteren.  
Dat doen wij door klanten terzijde te staan met 
certificatiediensten, maar ook door het aanbieden 
van training, inspectie, advies, research en onze 
technologische kennis.  
Kiwa is actief in de bouw maar ook in een groot 
aantal andere marktsectoren, al meer dan 65 jaar. 
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