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Duurzaamheid, veilig werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen 
- u kent die termen wel. Maar wat zeggen ze? Hoe maakt u als fabrikant in 
de betonsector voor uzelf en voor afnemers écht zichtbaar en meetbaar dat 
de grondstoffen en uw beton(product) van verantwoorde herkomst zijn?

De afgelopen jaren zijn standaarden ontwikkeld voor verantwoord 
geproduceerd beton. Bijvoorbeeld Beton Bewust, waarvan Kiwa Nederland in 
2012 een van de initiatiefnemers was. Maar het kan en moet beter. Sterker. 
Overzichtelijker. Internationaal. Passend bij duurzame bouwgraadmeters 
zoals LEED en BREEAM. Daarom is Kiwa een van de founding partners van 
het Concrete Sustainability Council, CSC, de internationale organisatie die 
zich inzet voor de verduurzaming van beton. Onze ambitie: één wereldwijde 
standaard en één sterk keurmerk voor de verantwoorde herkomst van beton. 

In dit CSC-keurmerk komt het beste van bestaande keurmerken samen met 
de zienswijzen van producenten, betonassociaties in Europa, Noord- en Zuid-
Amerika en derde partijen als Kiwa. Met de gradaties brons, zilver, goud 
en platina maakt het keurmerk zichtbaar en meetbaar in welke mate een 
bedrijf in de betonsector zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid. 

Het nieuwe CSC-keurmerk: de 
wereldwijde standaard.
Doe het samen met Kiwa

Als de internationale founding partner van het CSC kennen wij het CSC-
keurmerk door en door. We vertellen u er graag meer over en informeren 
u graag over certificeringstraject. Zo werken we samen aan kwaliteit, 
vertrouwen en vooruitgang in de betonsector. Daarbij kunt u vertrouwen 
op een partner die wereldwijd voorop loopt bij het certificeren en testen 
van (verantwoord geproduceerde) producten. Kortom, We create Trust. 

Laat zien dat u uw 
beton verantwoord 
produceert!
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Met een CSC-certificaat werkt u aan duurzaamheid 
én verbetert u uw marktpositie. De Concrete 
Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in 
voor de verduurzaming van beton. Met het hiervoor, 
mede door Kiwa, ontwikkelde CSC-keurmerk kunt u 
als producent laten zien dat u actief bezig bent met 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 

Het CSC-keurmerk is een vervolg op Beton Bewust 
(Nederland), de standaard waarvan Kiwa Nederland in 
2012 een van de initiatiefnemers was. De certificering 
sluit aan op duurzame bouwgraadmeters als LEED en 
BREEAM en past in duurzame ontwikkeling zoals die 
is verwoord in ISO 26000 en de milieustandaard ISO 
14001.

1. Voor wie?
Het CSC-certificeringstraject van Kiwa is bedoeld voor 
organisaties in de betonsector die zich inspannen om:

• De duurzame prestaties van betonmortels, prefab 
beton, betonproducten, cement en toeslagmateria-
len te bevorderen en continu te verbeteren;

• Verantwoorde productie in de keten te stimuleren;
• Duurzame initiatieven in de betonbranche transpa-

ranter te maken;
• Leiderschap te tonen in de verduurzaming van de 

betonketen;
• Hun producten gewaardeerd te krijgen in rating sys-

temen als LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar etc.; 
• Gewaardeerd te worden bij ‘groene aanbestedin-

gen’ 
• De publieke opinie over de betonsector te verbete-

ren. 

Voor wie is het CSC-keurmerk 
van toepassing? 
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2. Wanneer is het nodig? 
Het CSC-certificaat biedt producenten tastbaar bewijs 
om te delen met klanten, aandeelhouders en andere 
stakeholders. Wereldwijd worden er steeds meer en 
hogere eisen gesteld aan duurzaamheid, waardoor CSC-
gecertificeerde bedrijven in het voordeel kunnen zijn 
in offerte- en aanbestedingstrajecten. Ook worden er 
duurzame initiatieven ondersteund.  

Meer weten over het CSC-
keurmerk? Op de internationale 
website van de Concrete 
Sustainability Council vindt 
u meer informatie over de 
organisatie en het CSC 
Duurzaam Beton certificaat. 

De stappen van het 
certificeringstraject.

3. Processtappen
Kiwa’s CSC-stappenplan ziet er als volgt uit: 

1. De producent dient een aanvraag voor certificering in 
bij Kiwa; 
2. De producent vult met behulp van de CSC-webtool 
de relevante aspecten uit de CSC-richtlijn en uploadt 
deze vervolgens in de tool; 
3. Een Kiwa-auditor controleert en valideert de geüp-
loade informatie en de onderliggende bewijslast in de 
CSC-webtool en stelt het auditrapport op; 
4. Een reviewer van Kiwa beoordeelt het auditrapport en 
stelt het behaalde prestatieniveau vast;
5. Als wordt voldaan aan de eisen die voor de betreffen-
de producten relevant zijn, geeft Kiwa het CSC-certifi-
caat af; 
6. Kiwa kan vervolgens periodieke controles uitvoeren; 
7. Het certificaat is drie jaar geldig. Daarna wordt een 
hercertificeringstraject uitgevoerd. 

Milieu én sociaaleconomische impact
De impact op het milieu (CO2 footprint) is een wezenlijk 
onderdeel van de CSC-richtlijn, maar ook de invloed 
op de sociale en economische omgeving waarin het 
bedrijf actief is, krijgt nadrukkelijk aandacht. Verschillen 
tussen producten of productielocaties van een en 
dezelfde organisatie of tussen organisaties onderling, 
komen tot uiting in verschillende certificatieniveaus 
voor die producten en/of productielocaties. Vervolgens 
wordt in verschillende gradaties (brons, zilver, goud en 
platina) zichtbaar en meetbaar hoe een organisatie zich 
onderscheidt op het gebied van duurzaamheid.  

4. Waarom CSC-certificering door Kiwa?
Kiwa is toonaangevend als het gaat om certificeringen 
in de betonsector. Dat is niet voor niets. Kiwa stond 
als founding partner niet alleen aan de basis van het 
CSC-keurmerk, maar heeft ook alle expertise in huis die 
nodig is om klanten een optimaal traject aan te bieden. 
Met eigen testfaciliteiten, opleidingen en een uitgebreid 
MVO-portfolio. 

Kiwa en MVO
Het CSC-certificaat is een van de diensten van Kiwa op 
het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn 
bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk ma-
ken van de geleverde inspanningen en prestaties op het 
gebied van duurzaam ondernemen. 

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbe-
drijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, 
medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen 
wij door klanten terzijde te staan bij certificeringstrajec-
ten, maar ook door het aanbieden van training, inspec-
tie, research en onze technologische kennis. 

Contactinformatie
Neemt u graag contact met ons op? Dat kan op het 
nummer: +32 (0)3 259 06 60 of op het e-mailadres 
be.sales@kiwa.com. 
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Partner for Progress

Wij zijn Kiwa, wereldwijd actief in het werkveld van Testen, 
Inspecteren en Certificeren (TIC). Met onze diensten bouwen 
we aan vertrouwen in de producten, diensten, processen en 
persoonlijke vaardigheden van onze klanten. We doen dit als 
‘Partner for Progress’ in vrijwel alle economische sectoren en 
marktsegmenten. 


