Geachte relatie/lezer,
Sinds 2017 is VBI in het bezit van het wereldwijde CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council).
CSC-gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen met betrekking tot verantwoorde herkomst
van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en
veiligheid.
Alle productielocaties van VBI zijn op dit moment in het bezit van het CSC-certificaat Gold. U vindt
deze op de volgende pagina’s.
U kunt deze certificaten o.a. gebruiken als bewijsvoering voor het behalen van uw credits in
BREEAM-NL of ten behoeve van fiscale regelingen. Met uw inkoop bij een CSC-gecertificeerd
bedrijf ondersteunt u tevens actief de verduurzaming van de betonbranche.

Met vriendelijke groet,
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VBI Verkoop Maatschappij B.V.

www.concretesustainabilitycouncil.org

Certificaat voor duurzaam en
verantwoorde herkomst van beton

Uitgavedatum

15-07-2020

Verloopt op

15-07-2023

Certificerende Instelling

468-CSC19-2019

Hiermee wordt verklaard dat:
VBI Huissen B.V.

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle
voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability
Council RSS door de certificaathouder worden toegepast.
Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal
is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de
hiervoor geldende voorschriften.

Looveer 12, 6851 AJ Huissen

Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft
geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability
Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste
procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa
het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om
na te gaan of dit certificaat geldig is.

is beoordeeld volgens:

Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands

www.concretesustainabilitycouncil.org

468-CSC19-2019

Uitgavedatum

15-07-2020

Verloopt op

15-07-2023

Eindresultaat: 75,63 %
Subscore per categorie
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100,00 %
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59,71 %

C2. Toeslagmaterialen
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Door buitengewone prestatie behaalde punten (al toegevoegd aan de categoriescore hierboven)
Milieu

3,39 %
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Certificaat voor duurzaam en
verantwoorde herkomst van beton

Uitgavedatum

01-02-2021

Verloopt op

01-02-2024

01

Certificerende Instelling

489-CSC19-2019

Hiermee wordt verklaard dat:
VBI Kampen B.V.

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle
voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability
Council RSS door de certificaathouder worden toegepast.
Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal
is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de
hiervoor geldende voorschriften.

Haatlanderdijk 47a, 8263 AP Kampen

Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft
geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability
Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste
procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa
het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om
na te gaan of dit certificaat geldig is.

is beoordeeld volgens:

Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands

www.concretesustainabilitycouncil.org

489-CSC19-2019

Uitgavedatum

01-02-2021

Verloopt op

01-02-2024

01

Eindresultaat: 83,46 %
Subscore per categorie
Categorie
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Vereisten

100,00 %

Bedrijfsvoering

96,88 %

Milieu

100,00 %

Gezondheid en veiligheid

95,65 %

Economisch

64,00 %

C1. Cement

85,06 %

C2. Toeslagmaterialen

44,00 %
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Door buitengewone prestatie behaalde punten (al toegevoegd aan de categoriescore hierboven)
Milieu

3,39 %

CSC certified supply chain coverage
- Cement: 100%
- Toeslagmaterialen: 100%
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Certificaat voor duurzaam en
verantwoorde herkomst van beton

Uitgavedatum

15-11-2020

Verloopt op

15-11-2023

01

Certificerende Instelling

487-CSC19-2019

Hiermee wordt verklaard dat:
VBI Oss B.V.

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle
voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability
Council RSS door de certificaathouder worden toegepast.
Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal
is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de
hiervoor geldende voorschriften.

Maaskade 17, 5347 KD Oss

Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft
geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability
Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste
procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa
het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om
na te gaan of dit certificaat geldig is.

is beoordeeld volgens:

Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands

www.concretesustainabilitycouncil.org

Certificaat voor duurzaam en
verantwoorde herkomst van beton

Uitgavedatum

15-11-2020

Verloopt op

15-11-2023

01

Certificerende Instelling

488-CSC19-2019

Hiermee wordt verklaard dat:
VBI Schuilenburg B.V.

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle
voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability
Council RSS door de certificaathouder worden toegepast.
Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal
is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de
hiervoor geldende voorschriften.

Industrieweg 7, 9261 XC Oostermeer

Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft
geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability
Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste
procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa
het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om
na te gaan of dit certificaat geldig is.

is beoordeeld volgens:

Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands

www.concretesustainabilitycouncil.org

487-CSC19-2019

Uitgavedatum

15-11-2020

Verloopt op

15-11-2023

01

Eindresultaat: 86,18 %
Subscore per categorie
Categorie
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84,38 %

Milieu

100,00 %

Gezondheid en veiligheid

95,65 %

Economisch

64,00 %

C1. Cement

94,40 %

C2. Toeslagmaterialen

56,51 %
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Door buitengewone prestatie behaalde punten (al toegevoegd aan de categoriescore hierboven)
Milieu

3,39 %

CSC certified supply chain coverage
- Cement: 100%
- Toeslagmaterialen: 64%
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488-CSC19-2019

Uitgavedatum

15-11-2020

Verloopt op

15-11-2023

01

Eindresultaat: 79,67 %
Subscore per categorie
Categorie
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Vereisten

100,00 %

Bedrijfsvoering

84,38 %

Milieu

100,00 %

Gezondheid en veiligheid

95,65 %

Economisch

64,00 %

C1. Cement

94,40 %

C2. Toeslagmaterialen

13,11 %
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Door buitengewone prestatie behaalde punten (al toegevoegd aan de categoriescore hierboven)
Milieu

3,39 %

CSC certified supply chain coverage
- Cement: 100%
- Toeslagmaterialen: 19%
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