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Audit
Tijdens de audit worden de aspecten die in het bestek voorkomen beoordeeld. De audit
van het zal een dagdeel duren. Aan de hand van de checklist van de BRL wordt beoordeeld of de
project aspecten zoals gesteld zijn in het bestek ook voorkomen in de inschrijving van de
aannemer. Vervolgens wordt gekeken of de aannemer zijn kwaliteitssysteem van het
project zo heeft ingericht dat hij gedurende en na afloop van het project kan aantonen dat
aan de duurzaamheidsaspecten voldaan wordt. De audit vindt plaats tussen het moment
van gunning door de opdrachtgever en de start van de werkzaamheden. De audit vindt
plaats bij de aannemer. Het moment van de audit vindt plaats in onderling overleg met de
aannemer. Hierbij zal de aannemer rekening houden met verbetermaatregelen indien er
tijdens de audit nog tekortkomingen zijn gesignaleerd. De tekortkomingen dienen voor
aanvang van de uitvoering van het werk aantoonbaar te zijn opgelost. Zolang deze niet
zijn opgelost kunnen er ook geen inspecties op het werk plaatsvinden. Deze inspecties
worden ingericht op basis van de planning van de aannemer. De aannemer draagt er zorg
voor dat de certificerende instelling gedurende het project toegang heeft bij de
toeleveranciers, de demontage/sloopaannemer en eventuele onderaannemers voor het
uitvoeren van de projectinspecties. Ten behoeve van de audit worden de volgende
documenten een week voor dat de audit plaatsvindt aan de Certificerende Instelling
overhandigd:
 De bestekteksten met de criteria voor duurzaam beton.
 De inschrijving van de aannemer m.b.t. tot de criteria voor duurzaam beton.
 Het kwaliteitsplan van de aannemer voor het betreffende project.
 Planning van het project met daarin de beton gerelateerde onderdelen.
Inpecties
tijdens
de uitvoering

De inspecties vinden onaangekondigd (eventueel wordt een dag van te voren gebeld of de
inspectie kan plaatsvinden) plaats. Hierbij wordt gekeken of de aannemer werkt conform
zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Hiervoor wordt de checklist uit de
BRL gehanteerd. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken
aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt met
duurzaam beton zal een extra inspectie worden uitgevoerd. Projectinspecties kunnen op
de volgende locaties uitgevoerd worden:
 Projectlocatie: deze inspectie is gericht op de geleverde beton. Hierbij wordt
gekeken of de geleverde goederen overeenkomen met de goederen waarvan de
LCA’s en de vervangingspercentages zijn opgemaakt.
 Productielocaties van beton: deze inspecties zijn gericht op de grondstoffen die in
het beton gebruikt zijn, waarbij gecontroleerd wordt of deze overeenkomen met
de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de LCA en de opgegeven
vervangingspercentages.
 Be- of verwerkingsinrichting: deze inspectie is gericht op de juiste verwerking van
de verkregen grondstoffen uit het gesloopte bouwwerk tot grondstof voor beton.
Alle tekortkomingen zowel bij de audit als bij de inspectie worden gerapporteerd aan de
aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties
uitgevoerd worden.
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BouwCirculair streeft naar duurzaamheid
in bouwprojecten door het reduceren van
CO2 en het inzetten op circulariteit.
Ca. 100 organisaties zijn lid van de
beweging, ondersteunen de doelstellingen.

