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Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC 

alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, 

duurzaamheid en arbeidsveiligheid.  BouwOort voldoet aan de eisen van het keurmerk, wat aantoont 

dat BouwOort een leverancier is die kwaliteit en professionaliteit combineert met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. 

Om het keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven voldoen aan strenge eisen en ambities 

hebben. Zo worden ze beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel, de CO2 -emissie, de materiaalkringloop en de 

arbeidsveiligheid. Alleen bedrijven die op al deze punten aantoonbaar scoren, mogen het CSC-

keurmerk voeren. BouwOort voert dit keurmerk en wordt hiervoor ook jaarlijks geauditeerd door 

een externe certificerende instantie (SKG-IKOB).  

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de site van Betonhuis 

(https://betonhuis.nl/betonmortel/csc-certificering-voor-een-duurzame-productie-van-beton).    

Keurmerkhouders zijn transparant in het laten zien van hun CO2-uitstoot en hun gebruik van 

secundair materiaal.  

De CO2 footprint voor de scopes 1 t/m 3 

jaar   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                 

CO2/m3   135 136 140 137 137 132 125 126 

                 

secundair materiaal 0% 2% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 

 

De doelstelling in 2017 was een reductie van 5% in 2020 van de CO2  uitstoot t.o.v. 2014. Deze 

doelstelling is behaald.  

De doelstelling voor het gebruik van secundair materiaal in 2020 was 20%, deze doelstelling is niet 

behaald.  

De doelstelling voor 2023 is 5% verlaging van de CO2  uitstoot t.o.v. 2016.  

De doelstelling voor het gebruik van secundair materiaal is 20% in 2023. 

 

Bovenstaande gegevens zijn geverifieerd en goedgekeurd door SKG-IKOB.  

De bovenstaande gegevens zijn opgenomen in de benchmark database van Betonhuis.  
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