
Kwaliteitsborging van dubbel
duurzaam en innovati ef beton

Het Pantheon in Rome is het bewijs van duurzaam beton 
Het ronde gebouw (bouwjaar 125) heeft  de grootste koepel van ongewapend beton ter wereld. 

De Romeinen gebruikten bovenin rond het oculus, cement van gemalen puimsteen dat zo licht is dat het in water drijft .

Het Pantheon kan heden ten dage met behulp van het verifi cati eprotocol van SUSTCON wel weer gebouwd worden!

www.sustcon.org



Over SUSTCON
WHY HOW WHAT

Verduurzaming van beton 
door CO2 reducti e en 
kwaliteitsverbetering van de 
verharde beton

Kwaliteitsborging van beton 
op prestati e via een verifi cati e 
protocol inclusief Niet-
Destructi ef testen op de bouw

Uitgift e van het Pantheon 
Performance certi fi caat 
aan betonleverancier en/of 
opdrachtgever

Onze voordelen
PEOPLE PLANET PROFIT

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen rendeert (Social 
Return on Investment)

Gunsti ger CO2 profi el door 
inzet van duurzamere 
bindmiddelen

Minder faalkosten door 
kwaliteitsborging van de 
real-crete

Prestati e-eisen verhogen 
de vaardigheid, kennis en 
instelling

Milieuvriendelijke 
bouwstoff en beter benutt en 
door beton op prestati e

Rendabel beton door 
prestati egericht gebruik van 
verantwoorde bouwstoff en

Onze aanpak
Durability beoordelen Sustainability beoordelen Certi fi caat verstrekken

Verifi cati e van de methode 
van kwaliteitsborging van de 
producent

Duurzaamheidsindex bepalen 
(milieu- en sociale aspecten)

Check procedure door 
Pantheon Performance 
Foundati on

Laboratorium proeven en 
Niet Destructi ef Testen van de 
verharde beton

Geboorte certi fi caat vanuit 
betonsamenstelling en 
verklaringen

Verstrekking van certi fi caat 
aan leverancier en/of 
opdrachtgever

Onze tools
Verifi cati eprotocol Duurzaamheid Index (SI-C) Pantheon performance

Geverifi eerd wordt hoe 
invulling gegeven is aan het 
gelijkwaardigheidsprincipe 
volgens arti kel 5.2.5.3 van de 
EN 206.
Met behulp van een 
verifi cati eprotocol wordt 
beoordeeld of de door 
de klant gevraagde 
betonprestati e gehaald wordt 
en of de gebruikte methode 
daarvoor geschikt is

De SI-C geeft  inzicht in de CO2 
prestati e van het gekozen 
betonproduct. Het geeft  de 
prestati e verbetering (zowel 
sociaal én milieu) aan t.o.v. 
het referenti e mengsel uit 
1990 en maakt mengsels 
onderling vergelijkbaar. De 
tool is gebaseerd op LCA-
berekeningen 

Door verifi cati e kan een nieuw 
product sneller acceptati e 
van de klant verkrijgen omdat 
het de geloofwaardigheid 
van de eigen verklaring van 
de leverancier onderbouwt. 
Het certi fi caat geeft  
vertrouwen aan de klant dat 
kwaliteitsborging gepleegd 
wordt zoals de leverancier dit 
verklaart
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