Ketenconvenant

Ketenconvenant Beton Bewust
Aanleiding

Beton is een veel gebruikt bouwmateriaal, dat vele toepassingen kent en een lange

levensduur heeft. Het is belangrijk dat betrokken partijen in de betonketen zich inzetten

om de productie van beton en de toepassing daarvan te verduurzamen en te verbeteren.
Ondergetekenden hebben de ambitie om dit te realiseren door het optimaliseren van de
bedrijfsprocessen en het verbeteren van de interactie tussen leveranciers en afnemers.

Op initiatief van VOBN is het keurmerk Beton Bewust in 2012 uitgebracht om, vanuit het

perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de toepassingen van beton-

mortel te verduurzamen. Door middel van dit Ketenconvenant zetten de ondergetekenden
zich gezamenlijk in voor een verdere verduurzaming van de eindproducten.

Intentie

Ondergetekenden zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de betonketen
verder te verduurzamen. Het keurmerk Beton Bewust biedt producenten van beton,

opdrachtgevers en bouwbedrijven daarvoor een goed uitgangspunt. Het keurmerk is een
al breed gehanteerde standaard die bijdraagt aan het verduurzamen van de betonketen.
Zo zijn keurmerkhouders, bedrijven die jaarlijks een CO2-footprint opstellen conform de

richtlijnen van de CO2-prestatieladder 3.0 en daarover ook gemeenschappelijk publiceren.

Het keurmerk Beton Bewust gaat naar verwachting in 2016 op in het wereldwijde, in

ontwikkeling zijnde keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC). Dat betekent dat er
sprake blijft van één keurmerk. Het Ketenconvenant Beton Bewust zal dan, zo nodig, in
samenspraak, op de relevante onderdelen worden geactualiseerd.

Het keurmerk Beton Bewust/CSC zal, naast op in het werk gestort beton, ook betrekking
hebben op geprefabriceerd beton.

Door nauwere samenwerking kan de betonketen verder worden verduurzaamd. Concreet

1 De branchemeetlat wordt in afstemming met

stakeholders telkens aangescherpt.

betekent dit, dat door partijen overeenstemming wordt gezocht over de inhoud en het

niveau van de aan het keurmerk verbonden eisen, de zogenoemde branchemeetlat 1 , en de

aanscherping/ontwikkeling daarvan.

Voor de vigerende branchemeetlat zie
www.betonbewust.nl.

A

Keurmerkhouders worden uitgedaagd hun niveau telkens te verbeteren en moeten
dat aantoonbaar waarmaken. De aantoonbaarheid betreft tenminste:

■
■

■

het certificaat Beton Bewust.

het brancheduurzaamheidsrapport.

het beleid van de keurmerkhouder ten aanzien van de reductie van CO2, veiligheid,

arbeidsomstandigheden en de toepassing van secundaire grondstoffen (MVO-beleid).
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Ondergetekende bouwbedrijven streven ernaar keurmerkhouders in een vroeg stadium

in de projecten te betrekken.      

C

De keurmerkhouders die worden ingeschakeld voor projecten met een omvang van meer

dan 200 m3 betonmortel, dan wel 400 ton betonproduct, worden door ondergetekenden

(bouwbedrijven) verplicht om voor de betreffende projecten aan hen te rapporteren:

2 Onder “per hoeveelheid beton” wordt
3

■

verstaan kg per m betonmortel dan wel
kg per ton beton(prefab).

3 Berekend volgens de door SBRCURnet

■

D

de hoeveelheid secundaire grondstoffen per geleverde hoeveelheid2 beton.

de berekende3 hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid2 beton.

In 2016 zal gezamenlijk worden ingezet op een standaardisatie van rapportage en zullen

nadere afspraken worden gemaakt over het gebruik van de verzamelde gegevens.
VOBN zal hiervoor het initiatief nemen.

uitgegeven tool “Groen Beton” of gelijkwaardig.

E

Tenminste éénmaal per half jaar zal er contact zijn tussen de convenantpartners over de

voortgang en zal het convenant worden geëvalueerd. Het eerste evaluatiemoment zal,
georganiseerd door VOBN, voor 1 juli 2016 plaatsvinden.

F

Het staat ondergetekenden te allen tijde vrij om hun deelname aan het convenant te

beëindigen. De ondergetekende die deelname wenst te beëindigen zal de andere

ondergetekenden hieromtrent schriftelijk in kennis stellen.
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