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Waarom CSC ?
Hout wordt vaak aanzien als HET duurzame
bouwmateriaal …

Het IMAGO van beton bij het brede publiek is
voor verbetering vatbaar…

Beton is wereldwijd het meest gebruikte
bouwmateriaal
LAGE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

DUURZAAM &
CIRCULAIR
kan 100 jaar meegaan
met zeer beperkt
onderhoud

BESCHIKBAAR &
BETAALBAAR

wordt lokaal
geproduceerd en heeft
een uitstekende prijs /
kwaliteit verhouding

vanuit het perspectief van
de hele levenscyclus door
zijn lange levensduur, zijn
recycleerbaarheid en de
carbonisatie van
cementgebonden
materialen

BIJZONDERE
PRESTATIES

oplossingen op basis van
beton kunnen een hoge
thermische massacapaciteit,
brandveiligheid, akoestische
isolatie en andere
uitstekende
gebruiksprestaties over vele
parameters bieden

Waarom nog CSC ?
Labels voor duurzame gebouwen kennen credits
toe aan materialen

▪ Biologische basis
▪ Hout
▪ Hergebruikte materialen
▪ Materialen met een gerecycleerde content
▪ …

Daarom CSC !
… opgericht in november 2016
… het eerste en enige certificatiesysteem voor duurzaam beton
… het “FSC” label voor beton

FEDERATIES

PRODUCENTEN

CERTIFICEERDERS

Daarom ook CSC !
SPECIFIEK VOOR DE SECTOR
Voor de sector relevante aspecten worden
beoordeeld

DUURZAME BEDRIJFSVOERING
Versterkt het merk en de reputatie in de markt
door het tonen van duurzame praktijken

ONAFHANKELIJK
De certificaten worden afgegeven en
gecontroleerd door onafhankelijke externe
certificeringsinstanties

GELOOFWAARDIG
Het CSC-certificeringssysteem wordt wereldwijd
gebruikt, krijgt de steun van tal van NGO’s en
wordt erkend door BREAAM, LEED, …

CSC in de wereld
Erkenning van Green Building Labels

> 440 certificaten in 12 landen wereldwijd
~ 50 projecten bezig
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• Official recognition in the responsible sourcing of construction products credit:
− Bronze at “score level 4”
− Silver at “score level 5” (same level as FSC-Mix wood),
− Gold at “score level 6”
− Platinum at “score level 7” (same level as FSC 100% Wood)

PL
3
DE
203

BE
23

LU
1

NAM: 5
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MEA: 1

DGNB
• Official recognition of certificates in the responsible sourcing credit
− Silver and Gold at QL 1.2 (same as FSC-Mix wood)
• R-module recognition
• Upcoming:
− Achieve permanent recognition
− Apply for recognition of CSC-Platinum at QL 1.3 (achievement level of FSC
100% Wood)
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Legend: total active CSC certificates

Envision
• Official recognition in the US infrastructure certification system developed by the
Institute for Sustainable Infrastructure (ISI)

Een pleidooi voor duurzaam beton ...
... als HET bouwmateriaal bij uitstek

LEED
• Recognition in “Social equity within the supply chain”
• CSC funded work (=> UNEP project) on recognition in “Responsible sourcing
credit” to be discussed
Pilot credit

De certificatie inhoudelijk

Wat kan gecertificeerd worden?

Granulaten
Naturlijk & gerecycleerd

Beton
Vaste installaties

Cement

Prefab en Stortklaar

Geïntegreerd

Breker

Gerecycleerd
Maalstation

Mobiele installaties
blauw = nieuw; oranje = in voorbereiding

Zeemateriaal

Welke Criteria worden beoordeeld ?
MANAGEMENT

SOCIAAL

M1 Duurzaam aankopen

S1 Lokale gemeenschap

M2 Milieubeheer
M3 Kwaliteitsbeheer

S2 Gezondheid gerelateerde
productinformatie

M4 Beheer veiligheid en gezondheid

S3 Welzijn op het werk

M5 Benchmark

S4 Arbeidsomstandigheden

P2 Mensenrechten

MILIEU

ECONOMIE

P3 Rechten van inheemse

E1 Levenscyclus analyse

B1 Lokale Economie

bevolkingsgroepen

E2 Landgebruik

B2 Ethisch Ondernemen

P4 Beoordeling van milieu en

E3 Energie & Klimaat

B3 Innovatie

maatschappelijke aspecten

E4 Luchtkwaliteit

B4 Klachten Procedure

P5 Traceerbaarheid van grondstoffen

E5 Water

NOODZAKELIJKE
VOORWAARDEN
P1 Wettelijke en ethische naleving

E6 Biodiversiteit
E7 Secondaire grondstoffen

GRONDSTOFKETEN

E8 Transport

C1 Cement

E9 Secondaire brandstoffen

C2 Granulaten

Wat maakt CSC beton nu duurzamer ?
Eerlijke handelspraktijken
▪
▪

Kader voor ethische en wettelijke
naleving
Respect voor en naleving van de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens

Beperking CO2 uitstoot
▪

Transportbeheersysteem

▪

Bewustmaking van de werknemers
voor energiebesparing

▪

Beleid/toezegging om CO2-emissies
te meten en te verminderen
(cement)

▪

Publieke doelstelling voor CO2 reductie

Verbetering van de biodiversiteit
▪

Alle winningsactiviteiten beheerd
volgens een milieubeheersysteem

▪

Bescherming tegen vervuiling

▪

Biodiversiteitsbeheer voor cementen granulaat activiteiten

Uitmuntendheid in gezondheid
en veiligheid van medewerkers

Circulariteit / verantwoord
waterverbruik

Grotere verantwoordelijkheid in
de toeleveringsketen

▪

Welzijnsbeleid beschikbaar voor
medewerkers en het publiek

▪

Restbeton op een verantwoorde
manier herbruikten

▪

Alle grondstoffen afkomstig van
traceerbare bronnen

▪

Risico analyses en actieve
opvolging van alle incidenten

▪

Waterschaarstebeoordeling voor het
fabrieksgebied

▪

▪

Snelle toegang tot medische
verzorging

▪

Water verbruik opvolgen en
rapporteren

Gebruik maken van duurzaam
(gecertificeerd) cement en
granulaten

Het belang van de grondstoffen herkomst
CSC-toeleveringsketencertificaat
voor duurzaam cement

Cement
Bijdrage “Cement“:
tot 25 %

Bijdrage “Beton“: tot 60%

Beton

Bijdrage “Granulaten“:
tot 15%

CSC certificaat Duurzaam beton

Granulaten
CSC-toeleveringsketencertificaat
voor duurzame granulaten

M

4 niveau’s van certificatie

Alle gecertificeerde sites moeten voldoen aan de noodzakelijke
voorwaarden
Het certificatieniveau wordt bepaald door
▪ Totale score over de verschillende criteria
▪ Bijkomende verplichte criteria voor hogere niveaus

M

Rollen in het Certificatie Proces
GLOBAL SYSTEM OPERATOR

REGIONAL SYSTEM OPERATOR

CERTIFICATION BODY

AUDITOR

CLIENT

Ontwikkelt en onderhoudt de
internationale standaard

Beheert het lokale systeem, zorgt
voor opleiding en helpdesk

Rijkt de certificaten uit

Controleert en valideert de
punten

Zorgt voor het bewijsmateriaal

Hoe waarborgt CSC haar onafhankelijkheid ?
Ontwikkeling van het systeem en de criteria
▪
▪
▪
▪

Open ontwikkelingsproces
Openbaar beschikbaar en voor commentaar gedeeld
Feedback van stakeholders
Nieuwe modules : R-module; CO2-module; zeemateriaal

Onafhankelijkheid van de certificatie
▪
▪
▪
▪
▪

Certificatie Instellingen (CI) opereren onafhankelijk van CSC
Webtool en audits op het terrein; gegevens enkel zichtbaar voor CI
De CI dienen te beantwoorden aan de normen ISO 17021 en/of ISO 17065
Bewezen ervaring in de sector
CI worden zelf geaudit

Bestuur
▪
▪
▪

Iedere maatschappelijke organisatie kan lid worden en deelnemen aan het bestuur
Alle RSO’s en CI’s zijn lid van CSC
FEDBETON maakt sinds 1.01.2021 deel uit van het Executive Committee

CSC in België

Waar staan we vandaag (9.06.’21)?
België
▪

▪

▪

23 uitgereikte certificaten
▪ 5 betoncentrales
▪ 4 cementfabrieken
▪ 14 zand/grind groeves
24 assessments bezig
▪ 18 betoncentrales
▪ 2 cementfabrieken
▪ 4 zand/grind groeves
23 concrete intenties tot certificering in 2021
▪ 20 betoncentrales
▪ 2 prefab
▪ 1 cementfabriek

Erkenningen
Federaal Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling (FIDO)

Departement Omgeving Vlaamse
Overheid

BREAAM (en andere …)
Brons =>

level 4

Silver =>

level 5

Gold =>

level 6

Platinum =>

level 7

Banken
Cfr. Impact loan Rabobank Nederland

Next steps …
Oprichting Belgian Advisory Board (stuurgroep CSC)
Opdracht
▪ Lokale aanpassingen Technical Manual => input voor CSC
▪ Noden en/of opportuniteiten voor CSC-België identificeren
▪ Draagvlak / betrokkenheid verbreden

Samenstelling stuurgroep
▪
▪
▪
▪

Overheden
Gebruikers (Federaties)
Certificatie instellingen
Experten

www.concretesustainabilitycouncil.com
www.csc-be.be

