
CSC-certificering
Een wereldwijd keurmerk voor  
verantwoord geproduceerd beton
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Produceert uw onderneming 
de bouwmaterialen cement, 
granulaten of beton?  
Dan is het recent gelanceerde  
CSC-keurmerk zeker een 
meerwaarde voor uw activiteiten. 
Het CSC-certificaat is het eerste 
wereldwijde keurmerk waarmee u 
een duurzame productiemethode 
van beton, cement en granulaten 
aantoont. Het certificatiesysteem 
werd opgesteld door het 
Concrete Sustainability Council 
(CSC) en kent een internationale 
draagkracht. Dankzij ons breed 
aanbod van diensten voor de 
bouwsector is SGS uw ideale 
partner voor CSC-certificering.

VERANTWOORDE HERKOMST VAN 
BETONPRODUCTEN

De betonwereld wordt steeds duurzamer 
en milieuvriendelijker. De vraag naar 
transparantie van de duurzaamheid 
neemt ook in de beton- en cementsector 
toe. Als gevolg daarvan heeft het 
Concrete Sustainability Council (CSC) 
in januari 2017 het certificatiesysteem 
gelanceerd. Als producent van materialen 
zoals cement, beton en granulaten 
toont u aan dat deze producten op 
verantwoorde wijze tot stand komen en 
verwerkt worden. Het CSC-keurmerk 
geeft inzicht in de mate van verantwoord 
produceren en kent vier niveaus: brons, 
zilver, goud en platinum.

VOORDELEN VAN HET CSC-KEURMERK

In België zijn de beoordelingscriteria 
voor CSC-certificering aangepast aan 
lokale wetgeving en diverse nationale 
initiatieven in de bouw. Met het  
CSC-keurmerk heeft u diverse voordelen:

•  Gecertificeerde organisaties voldoen 
aan de laatste normen voor  
duurzaam beton;

•  Bedrijven die gecertificeerde 
organisaties inzetten, ontvangen 
credits voor BREEAM-certificatie, 
waarmee u meer kans maakt bij 
aanbestedingen;

•  U versterkt uw positie in de markt ten 
opzichte van concurrenten, aangezien u 
aan kunt tonen dat u op verantwoorde 
wijze betonproducten produceert;

•  Inzicht in de verbetermogelijkheden tot 
duurzaam en verantwoord produceren.

OVER HET CSC

Het Concrete Sustainability Council 
is een onafhankelijke internationale 
organisatie, gegroeid uit een 
gemeenschappelijk initiatief van 
het Cement Sustainability Initiative 
(van het World Business Council for 
Sustainable Development) en de 
granulaten-, beton- en cementindustrie. 
Gedragen door een platform met 
vele internationale stakeholders is 
het CSC-certificatiesysteem dan ook 
een uiterst relevant keurmerk voor 
betonproducenten over heel de wereld.

WAAROM SGS?

Als erkende certificatie-instelling en 
founding member van het CSC is SGS 
betrokken bij het opstellen van het 
gehanteerde certificatiesysteem.  
Dat maakt ons de ideale kennispartner 
wanneer u beslist om een CSC-
certificatie te behalen. Bovendien 
sluit deze nieuwe dienst naadloos aan 
bij onze bestaande activiteiten, waar 
de focus sterk ligt op product- en 
procescertificatie voor de bouwsector. 
We zijn koploper in thema’s als beton, 
milieu en duurzaamheid. Onze experts 
hebben kennis van onder meer het 
Koninklijk Besluit milieuboodschappen, 
levenscyclusanalyses, recycling van 
bouwmaterialen, toepassingen voor 
afvalstromen, secundaire materialen,  
het VLAREMA en circulair bouwen.

OVER SGS

SGS is wereldleider op het gebied 
van inspectie, controle, analyse en 
certificering. Onze lokale expertise in 
(bouw)materialen, (bouw)processen 
en schadebeoordeling van constructies 
wordt gedragen door een internationaal 
kennisnetwerk van meer dan 2.400 
kantoren en laboratoria. We combineren 
een veelzijdigheid aan diensten onder 
één dak. Hierdoor kunnen wij u helpen bij 
al uw bouwgerelateerde vragen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op.  
Wij denken graag met u mee.
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WWW.SGS.BE

SGS BELGIUM N.V.

Noorderlaan 87 
2030 Antwerpen

T +32 (0)3 545 44 00  
be.ind.infrastructure@sgs.com  
www.sgs.be

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V. 

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg

T +31 (0)88 214 51 33 
nl.intron@sgs.com 
www.sgs.com/intron-certificatie


