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Responsible sourcing certificate for
concrete and its supply chain

Hereby is being declared that:
Bruil Beton & Mix B.V. Lochem 

Kwinkweerd 7, 7241 CW Lochem

has been assessed according to:
Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands

SGS 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. 

Dit certificaat blijft zonder tussentijds toezicht geldig
gedurende een periode van 3 jaar zolang als de
voorwaarden als gesteld in het Concrete Sustainability
Council RSS, als ook de procedures en methodes zoals
toegepast door de certificaathouder, niet significant wijzigen. 

                               1 / 2



 www.concretesustainabilitycouncil.org

Date of issue: 27-01-2020
Expiration date: 27-01-2023

326-CSC19-2019

Final result: 79.47 %

Subscore per category
 Category 0            10            20            30            40            50            60            70            80            90            100

Vereisten    100.00 %

Bedrijfsvoering    87.50 %

Milieu    91.53 %

Gezondheid en veiligheid    89.13 %

Economisch    64.00 %

C1. Cement    92.64 %

C2. Toeslagmaterialen    31.92 %

Through exemplary performance additionally earned points (already included in category scores above)

Milieu    3.39 %

SGS 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. 

Dit certificaat blijft zonder tussentijds toezicht geldig gedurende een periode van 3 jaar zolang als de voorwaarden als gesteld in het
Concrete Sustainability Council RSS, als ook de procedures en methodes zoals toegepast door de certificaathouder, niet significant
wijzigen. 
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