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Betreft: Toestemming openbaarmaking assurance-rapport

Geachte mevrouw Leferink,
Hierbij bevestigen wij ermee akkoord te gaan dat het hiernavolgende assurance-rapport wordt
opgenomen in de Verantwoording % betonreststromen V.B.I. 2021 (hierna: ‘de Verantwoording’)
zoals opgenomen op de web-pagina ‘Verantwoording percentage betonreststromen’. Dit verslag
dient te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept,
waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan, dat het afschrift van ons niet ondertekende assurancerapport openbaar wordt gemaakt, mits de informatie in de Verantwoording ongewijzigd blijft ten
opzichte van het gewaarmerkte exemplaar. Openbaarmaking van het assurance-rapport is
slechts toegestaan tezamen met publicatie van de Verantwoording.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door uw verslag in niet-bewerkbare vorm als een
afzonderlijk bestand (PDF) of afzonderlijke web-pagina op te nemen en/of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de Verantwoording verlaat (‘u verlaat het beveiligde
verslag inclusief de daarbij door de accountant afgegeven assurance-rapport’).

Document classification: KPMG Confidential
KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683,
is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.

V.B.I. Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V.
Betreft: Toestemming openbaarmaking assurance-rapport
Amstelveen, 4 mei 2022

Tevens adviseren wij bij opname van uw verslag op het internet de volgende disclaimer op te
nemen: ‘In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en
cijfermatige opstellingen en die in het originele verslag (pdf) waarbij de accountant een
assurance-rapport heeft afgegeven, prevaleert de laatste.’
Hoogachtend,
KPMG Accountants N.V.

drs. D.A.C.A.J. Landesz Campen RA
Partner
Bijlage(n):
Onafhankelijk assurance-rapport
Gewaarmerkte kopie de Verantwoording % betonreststromen V.B.I. 2021 inclusief ongetekend
onafhankelijk assurance-rapport

Toestemming openbaarmaking assurance-rapport

Document classification: KPMG Confidential
KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683,
is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.

2

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant
Aan: de lezers van de website tekst: ‘Verantwoording % betonstromen V.B.I. 2021’

Onze conclusie
Wij hebben het Verantwoordingspercentage betonreststromen 2021 (hierna: ‘de Verantwoording’)
zoals opgenomen op de web-pagina ‘Verantwoording percentage betonreststromen’ van V.B.I.
Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V. (hierna: “V.B.I.”) te Huissen voor het jaar eindigend op
31 December 2021 (hierna: “de geselecteerde indicator”) beoordeeld.
Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid.
Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de geselecteerde indicator niet is opgesteld, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, in overeenstemming met de rapportagecriteria zoals toegelicht in de sectie
‘Rapportagecriteria’ van ons rapport.

De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling met betrekking tot de geselecteerde indicator uitgevoerd volgens
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ’Assurance-opdrachten anders
dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attestopdrachten)’. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Verantwoordelijkheid van de accountant’.
Wij zijn onafhankelijk van V.B.I. zoals vereist in de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.

Rapportagecriteria
De geselecteerde indicator dient gelezen en begrepen te worden samen met de
rapportagecriteria. V.B.I. is verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van deze
rapportagecriteria, rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met
betrekking tot verslaggeving.
De gehanteerde rapportagecriteria voor het opstellen van de geselecteerde indicator zijn de
gehanteerde rapportagecriteria die volgen uit de bepalingen in het Betonakkoord voor duurzame
groei d.d. 10 juli 2018 en aanvullend door V.B.I ontwikkelde interne criteria, zoals toegelicht in de
Verantwoording.
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Dit onafhankelijke assurance-rapport voor de Verantwoording % betonreststromen V.B.I. 2021 van
V.B.I. is onderdeel van de brief d.d. 4 mei 2022 met referentie 029-2022\DLC\MR\bk

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij materialiteitsniveaus bepaald voor
de geselecteerde indicator. Bij het evalueren van onze materialiteitsniveaus hebben wij
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten evenals de relevantie van informatie voor zowel
belanghebbenden als de entiteit in ogenschouw genomen.

Reikwijdte van het groepsonderzoek
V.B.I. is het moederbedrijf van een groep entiteiten. De geselecteerde indicator omvat de
geconsolideerde informatie van deze groep van entiteiten zoals toegelicht in ‘Wijze van
rapporteren’ zoals opgenomen in de Verantwoording.
Onze werkzaamheden voor de beoordeling van de geselecteerde indicator bestonden uit
beoordelingswerkzaamheden op groepsniveau alsook op bedrijfsniveau. We hebben zo
voldoende en geschikte assurance-informatie kunnen verzamelen in verband met de
gerapporteerde informatie van de groep om een conclusie te kunnen trekken over de
geselecteerde indicator.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van V.B.I. is verantwoordelijk voor het opstellen van de geselecteerde indicator in
overeenstemming met de rapportagecriteria zoals toegelicht in de sectie ‘Rapportagecriteria’ van
ons rapport.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht voor het opstellen, meten of evalueren van de geselecteerde indicator mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordeling dat wij
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
conclusie.
De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid
zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en variëren in aard en timing
van, en zijn ook geringer in omvang, dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen
van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een
beoordeling is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een
controle.
Wij passen de ‘Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan
beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde
richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, assurance-standaarden
en andere relevante wet- en regelgeving.
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
3000A, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze beoordeling bestond onder andere uit:

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte rapportagecriteria, de consistente

toepassing hiervan en de toelichtingen die daarover in de Verantwoording staan. Dit omvat
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur;

— het verkrijgen van inzicht in de rapporteringsprocessen die ten grondslag liggen aan de

geselecteerde indicator, inclusief het op hoofdlijnen kennis nemen van de interne
beheersingsmaatregelen, voor zover relevant voor onze beoordeling, maar niet met als doel
om een conclusie uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

— het identificeren van gebieden in de geselecteerde indicator met een hoger risico op

misleidende of onevenwichtige informatie of afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude. Het op basis van deze risico-inschatting bepalen en uitvoeren van verdere
werkzaamheden gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van de geselecteerde indicator.
Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:
-

het afnemen van interviews met het management (en/of relevante medewerkers) op
groeps- en bedrijfsniveau verantwoordelijk voor de maatschappelijke strategie en
-beleid en prestaties;
het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het
aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op, en de
consolidatie van gegevens in de geselecteerde indicator;
het verkrijgen van assurance-informatie dat de geselecteerde indicator aansluit op de
onderliggende administraties van de entiteit;
het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en
externe documentatie;
het analytisch evalueren van data en trends.

— het evalueren van de consistentie van de geselecteerde indicator met de informatie op de
web-pagina ‘Verantwoording percentage betonreststromen’ buiten de scope van onze
beoordeling;

— het overwegen of de website tekst ‘Verantwoording % betonreststromen V.B.I. 2021’ en de
web-pagina ‘Verantwoording percentage betonreststromen’ als geheel, inclusief de daarin
opgenomen toelichtingen, het beeld weergeeft in relatie tot het doel van de gehanteerde
rapportagecriteria.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
beoordeling en over de significante bevindingen die uit onze beoordeling naar voren zijn
gekomen.
Amstelveen, 4 mei 2022
KPMG Accountants N.V.

drs. D.A.C.A.J. Landesz Campen RA
Partner
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https://vbi.nl/verantwoording-percentage-betonreststromen/

Verantwoording percentage
betonreststromen
Teneinde de opschaalbaarheid van circulariteit te bevorderen introduceerde VBI in 2019 de
GreenScore-systematiek. De GreenScore-systematiek is een certificering en kent drie
verschillende ontwerpniveaus. Het VBI GreenScore Certificaat voor ‘Design for Recycling’ is
specifiek bedoeld om hergebruik van grondstoffen te beoordelen op procesniveau. Het
certificaat verklaart dat secundaire grondstoffen die aan een project zijn toegewezen,
voortkomen uit het totale volume dat VBI jaarlijks in hun productieproces toepast.

Stappen in rapportage over niet-financiële informatie
VBI wil graag een stap maken door niet enkel haar financiële maar ook haar niet-financiële data
en verantwoordingen te laten verifiëren door een externe accountant. Daartoe heeft VBI samen
met accountant KPMG inmiddels succesvol een assurance traject doorlopen. Dit traject had als
doel om te beoordelen of de inrichting van de data- en rapportagesystemen van VBI – ten
aanzien van betonreststromen – voldoende robuust zijn, en interne controles van voldoende
kwaliteit, om verificatie van de gerapporteerde niet-financiële data en verantwoording mogelijk
te maken.
Onze ambitie is dat volgende stappen ertoe zullen leiden dat KPMG de niet-financiële KPI’s van
VBI, in het geval van de GreenScore certificaten onze sustainability data, met een toenemende
mate van zekerheid zal kunnen verifiëren.

Doelstelling Betonakkoord behaald
VBI kan inmiddels stellen dat zij over het boekjaar 2021 ruimschoots heeft voldaan aan het
vereiste in het Betonakkoord om bij de productie van beton voor minimaal 5% materiaal uit
bouw- en sloopafval te hergebruiken. Intern is een gecalculeerd, niet door KPMG geverifieerd,
percentage van > 12% bepaald waarmee we meer dan het dubbele van het Betonakkoord
hebben gerealiseerd. KPMG heeft bij de verantwoording over de minimale 5% grens, volgens
het Betonakkoord zoals in onderstaande Verantwoording 2021, een beoordelingsverklaring
afgegeven.
———————————————————————————————————————————
Verantwoording percentage betonreststromen VBI 2021
Realisatie 2021
Over het boekjaar 2021, heeft V.B.I. Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V. (hierna: VBI) een % v/v
betonreststromen, zoals verwerkt in het totale volume toeslagmaterialen door VBI, zoals bedoelt in artikel 5.5
van het Betonakkoord voor duurzame groei dd 10 juli 2018, gerealiseerd van minimaal 5%

Document waarop het KPMG assurance-rapport (029-2022\DLC\MR\bk) d.d. 4 mei 2022 (mede) betrekking heeft.

Deze realisatie 2021 is tevens door KPMG beoordeeld en voorzien van een Assurance rapport [hyperlink].
Wijze van rapporteren
In de Verantwoording 2021 zijn alle vennootschappen opgenomen waarin door VBI wordt deelgenomen.
Deze verantwoording heeft betrekking op het boekjaar 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Realisatie 2019 en 2020
Ook over boekjaren 2019 en 2020, heeft V.B.I. Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V. (hierna: VBI) een % v/v
betonreststromen, zoals verwerkt in het totale volume toeslagmaterialen door VBI, zoals bedoelt in artikel 5.5
van het Betonakkoord voor duurzame groei dd 10 juli 2018, gerealiseerd van > 5%.
Rapportagecriteria
De gehanteerde rapportagecriteria volgen uit de bepalingen in het Betonakkoord voor duurzame groei dd 10
juli 2018 en aanvullend door VBI ontwikkelde interne criteria. Deze door VBI ontwikkelde interne criteria zijn
beschikbaar en opvraagbaar bij VBI.

———————————————————————————————————————————

Meer informatie
Wilt u meer weten over de VBI GreenScore-systematiek en hoe deze u kan helpen om uw
milieudoelstellingen te realiseren? Bel dan met Peter Musters.
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