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Doel controles

▪ Bevorderen duurzaam materiaal

▪ CO2 arm

▪ Circulair

▪ In de hele keten

▪ Bouwwerk

▪ Aantoonbaar



Korte uitleg

▪ De beoordeling is opgebouwd uit drie delen:

▪ Korte controle (quick check)

▪ Uitgebreide controle

▪ Eind controle (als alle verbeteringen zijn doorgevoerd)



Steekproeven

▪ 1 op de 10 komen we langs:

▪ Inspectie op het werk:

▪ Bij de aannemer

▪ Op de bouwplaats

▪ Bij de producent

▪ Bij de recycler 

▪ Controle op:

▪ Klopt dat wat op papier staat met de werkelijkheid

▪ Daar controleren waar het risico het hoogst is



Bewijsmateriaal

▪ Offertes

▪ Contracten

▪ Certificaten

▪ Milieucertificaten

▪ Kwaliteitscertificaten

▪ Conformiteitscertificaten

▪ Berekeningen LCA, MKI en %

▪ Afleverbonnen

▪ Registraties
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Ervaringen tot nu toe

▪ 2022

▪ 125 projecten aangemeld bij moederbestek.nl

▪ 100 beoordelingen gedaan

▪ Met als onderwerpen: 

▪ Beton

▪ Asfalt

▪ Sloop

▪ Vaker nieuwe materialen

▪ We zijn steeds strenger



Ervaringen opdrachtgevers

▪ Eisen in contract

▪ Wordt meestal de standaardtekst moederbestek.nl gebruikt

▪ Meestal minimum eisen

▪ Soms EMVI (dan ook andere MKI en %)

▪ Soms Bonus – malus

▪ Alle begin is moeilijk



Producten

▪ Bouw

▪ Beton

▪ Asfalt

▪ Baksteen (nieuw)

▪ Verlichting (nieuw)

▪ Groen (nieuw)

▪ Sloop

▪ Alle materialen maar vooral:

▪ Hout

▪ Metaal

▪ Glas

▪ Beton



Ervaringen bouwplaats

Uitwerking van contract naar project:

▪ Aannemers laten info goed zien

▪ Aannemers laten vele mooie certificaten zien:

▪ Productcertificaten geven aan dat een product gecontroleerd 

gemaakt worden

▪ LCA’s zijn steeds beter (alle fases)

▪ Leverbonnen zijn meestal allemaal aanwezig

▪ Sommige bonnen van leveranciers zijn zeer summier

▪ Vaker binnen afvoer met ongesorteerd puin! 



Ervaringen inspecties

Is er geleverd wat er gevraagd is:

▪ Documenten zijn niet altijd aanwezig op locatie.

▪ Werk en papier komen overeen

▪ Geleverde producten voldoen aan de eisen die op papier 

staan

Aandachtspunten:

▪ Bekendheid met de materie neemt toe

▪ Verkeerde documenten worden toegestuurd

(vooral als er gehandeld wordt)



Positieve punten

▪ Uiteindelijk krijgen we:

▪ Duurzamer beton en asfalt

▪ Met meer recycling

▪ Betrouwbare monitoring

▪ Onderbouwingen worden beter:

▪ Referentiemateriaal (productbladen)

▪ Rekentools worden gebruikt voor LCA’s

▪ Traceerbaarheid neemt toe



Aandachtspunten

▪ Prestatieverklaringen en verklaringen besluit 

bodemkwaliteit worden niet altijd meegeleverd

▪ Toch worden dit niet als een verplichting gezien door de 

opdrachtgever (staat vaak wel in de wet en in het 

contract)

Voorbeelden:

▪ Stelmortel wordt vaak zonder Besluit Bodemkwaliteit 

geleverd => dit is een verantwoordelijkheid van de 

uiteindelijke opdrachtgever

▪ LCA is niet te koppelen aan de producten omdat op de 

leverbonnen geen relatie is met de prestatieverklaring



Eindresultaat

▪ Per project inzichtelijk:

▪ MKI van de gebruikte producten

▪ % van het project

▪ Input voor het aantoonbaar halen van de ambities



Bedankt voor de aandacht

Beton
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