
Duurzame oplossingen voor De 
betoninDustrie
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De markt verwacht dat betonproducten steeds duurzamer worden en gaan passen in 
een circulaire economie. Dit betekent onder meer zorgen voor een bewustere keuze 
van (secundaire) grondstoffen, een CO2-vriendelijkere productie, maar ook nieuwe 
toekomstscenario’s voor hergebruik en recycling. Daarnaast verwachten klanten, leveranciers 
en andere belanghebbenden dat u transparantie biedt in de duurzame ontwikkelingen van uw 
organisatie en uw producten. En dat u blijft voldoen aan wet- en regelgeving. Maar hoe toont 
u dit aan? 

SGS INTRON biedt vele mogelijkheden om de duurzaamheid van uw producten vast te stellen 
of te verbeteren. Lees meer over onze oplossingen.

http://www.sgs.com


levenscYclusanalYses, milieuproFielen en epD’s

Een levenscyclusanalyse (LCA) maakt de milieubelasting van uw product zichtbaar. Het 
gehele traject van productie tot en met recycling wordt in kaart gebracht. Hieruit volgt een 
milieuprofiel waarmee u de impact van uw product op het milieu bij uw opdrachtgevers 
aantoont. Dit kan u voordelen opleveren bij het aanbieden van uw producten in 
projecten, zoals via DuboCalc in duurzame aanbestedingen of via opname in de Nationale 
Milieudatabase (NMD). Wij kunnen u naast het uitvoeren van een levenscyclusanalyse ook 
helpen met het opstellen van een milieuproductverklaring, ofwel een Environmental Product 
Declaration (EPD).

cur-ontwerptool ‘groen beton’

In de CUR-Ontwerptool ‘groen beton’ kunt u het milieuprofiel van uw grondstof of 
hulpmateriaal voor beton op laten nemen. Fabrikanten, producenten en aannemers gebruiken 
de tool om het milieuprofiel van mengselsamenstellingen te bepalen. Aangezien het bij 
projecttenders steeds vaker een vereiste is om een product met een gevalideerd milieuprofiel 
aan te bieden, maakt u een grotere kans dat uw product uiteindelijk geselecteerd wordt bij de 
daadwerkelijke projectuitvoering.  SGS INTRON kan het milieuprofiel van uw grondstoffen of 
hulpmaterialen valideren en toevoegen als onderdeel van de CUR-Ontwerptool.

besluit boDemkwaliteit en uitloging in europa

In Nederland en in andere Europese landen worden grenswaarden gesteld aan de 
aanwezigheid en uitloging van schadelijke stoffen uit bouwproducten. Bepaalde 
bouwproducten dienen volgens het Besluit bodemkwaliteit daarom onder meer op uitloging 
te worden beoordeeld. Met een positieve beoordeling toont u aan dat uw producten aan de 
wettelijke bepalingen voldoen. SGS INTRON beschikt over een geaccrediteerd laboratorium 
en kan uw bouwproducten testen via kolom- en diffusieproeven conform NEN 7383, NEN 
7375 en de nieuwe Europese norm CEN/TS 16337.

nl bsb-keurmerk en ce-markering

Naast laboratoriumanalyses kunt u ook de constante kwaliteit van uw producten laten 
bevestigen, zoals met een NL BSB-certificaat. Hiermee toont u aan dat u rondom het Besluit 
bodemkwaliteit de relevante kwaliteitsmaatregelen op orde heeft. Indien uw producten 
vallen onder de Bouwproductenverordening (Construction Products Regulation, CPR) is CE-
markering verplicht. SGS is u van dienst voor zowel de NL-BSB certificering als de Factory 
Production Control (FPC) certificering. 

csc-keurmerk

Met het CSC-keurmerk toont u aan dat uw producten op verantwoorde wijze worden 
geproduceerd. U kunt uw opdrachtgevers inzicht geven in de sterke punten van uw 
bedrijfsvoering. Het keurmerk biedt voordelen voor beton in bouwwerken waar bijvoorbeeld 

SGS INTRON biedt al meer dan 45 jaar duurzame en 
praktische oplossingen bij al uw bouwgerelateerde vragen. 
Wij zijn uw innovatieve partner voor onderzoek naar 
bouwmaterialen en bouwprocessen. Als onderdeel van het 
wereldwijde SGS-concern helpen wij u verder waar anderen 
dat niet kunnen.

Heeft u vragen over onze duurzame oplossingen? Neemt u 
dan contact op. Wij helpen u graag verder.

sgs intron

Dr. Nolenslaan 126 
6136 GV  Sittard

Venusstraat 2 
4105 JH  Culemborg

T: +31 (0)88 – 214 5204 
E: nl.intron@sgs.com  
W: www.sgs.com/intron 

BREEAM-NL certificatie van toepassing is. SGS INTRON heeft een CSC-licentie voor het 
valideren van uw bedrijfsgegevens en kan u dus helpen bij het verkrijgen van het CSC-
keurmerk.

levensDuuronDerzoek en -berekeningen

Het verlengen van de levensduur van een product of constructie is vanuit duurzaamheid  
vaak een uitstekende oplossing. Hiervoor is gespecialiseerd onderzoek nodig. Een  
(rest)levensduuronderzoek of -berekening biedt u dit inzicht. Het is bijvoorbeeld nodig om aan 
te tonen dat beton aan gestelde functie-eisen voldoet. SGS INTRON kan deze onderzoeken, 
vaak conform CUR-Aanbevelingen, voor u uitvoeren zodat u beschikt over betrouwbare 
gegevens van uw constructie.

toepassing van milieuvrienDeliJke tecHnieken

Door te investeren in milieuvriendelijke technieken kunt u profiteren van fiscale voordelen via 
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
is bij bepaalde toepassingen aan de orde. Wij beantwoorden graag de vragen die u heeft over 
het inzetten van milieuvriendelijke toepassingen.

http://www.sgs.com/intron

