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Samenstelling
Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten
In de onderstaande tabel is de samenstelling van het Centraal College van Deskundigen
Recyclinggranulaten (hierna CCvD Recyclinggranulaten) weergegeven. Het CCvD is op voordracht
van het CCvD benoemd door het bestuur. Voor de wijze van benoeming van het Centraal College van
Deskundigen Recyclinggranulaten wordt verder verwezen naar het Reglement van het CCvD
Recyclinggranulaten (document SBBRL2506-03).
Partij
Onafhankelijk voorzitter
Stemgerechtigde leden
Producenten

Organisatie
-

Vertegenwoordiger
J. van der Zwan

Plaatsvervanger
n.v.t.

BRBS

P. Broere
R. Blok
G. Janssen
Y. Rutte
R. van Opdorp
P. Kregting
H. Schuur
D. Hendriks
J. van Dijk
D. Lagemaat

B. van de Pol
R. Wesseling
E. Vermeulen
G. Deken

W. van Grinsven
Vacature
R. Koops
R. Oldekamp
F. de Gronckel
J. Keijzer
P. Bart

E. Schut
A. Werkmeester
E.-J. de Bont of
P. Tonnard
A. Antoniades
H. van Dartel

A. Hol
E. Hoven

n.v.t.
n.v.t.

BMR
Afnemers

Bouwend Nederland
Vakgroep Bitumineuze Werken
Betonhuis
Gemeente Tilburg
Cumela
Toeleveranciers
VERAS
Niet stemgerechtigde leden
Overheid
Rijkswaterstaat
Omgevingsdiensten
Ingenieursbureaus
NL ingenieurs
Certificatie-instellingen
Normec
SGS Intron
KIWA Nederland
SKG-IKOB
Secretariaat

Dit document dient tevens als identificatie van de voor het certificatieschema relevante betrokken
marktpartijen en de beoordeling of het CCvD evenwichtig is samengesteld. Dat wordt jaarlijks
geëvalueerd door het bestuur. Het verslag daarvan is opgenomen als bijlage, inclusief de analyse van
representativiteit en evenwichtigheid van CCvD.
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BIJLAGE: analyse van representativiteit en evenwichtigheid van CCvD
Recyclinggranulaten
In een CCvD (normcommissie) dienen de vertegenwoordigers van belanghebbende partijen naar
evenredigheid te zijn vertegenwoordigd. In het Reglement beoordeling en acceptatie
schemabeheerders (R013) van de raad voor Accreditatie is het volgende bepaald.

De producenten (de klant van de conformiteitbeoordelende instelling) worden vertegenwoordigd door
de brancheverenigingen BRBS Recycling en BMR. De beide verenigingen vertegenwoordigen een
relevant deel (ca 85%) van de producenten c.q. gecertificeerde puinbrekers.
De afnemers zijn de gebruikers van het recyclinggranulaat. Onderscheid kan worden gemaakt in de
volgende typen van afnemers (met tussen haakjes de vertegenwoordigende partij in het CCvD):
- directe afnemers van recyclinggranulaat voor toepassing in de wegenbouw (aannemers
vertegenwoordigd door Bouwend Nederland);
- directe afnemers van asfaltgranulaat voor hergebruik bij de productie van asfalt
(asfaltproducenten vertegenwoordigd door Vakgroep Bitumineuze Werken BN);
- directe afnemers van betongranulaat als toeslagmateriaal voor productie van betonmortel en
betonwaren (betonmortel en betonwaren fabrikanten vertegenwoordigd door het Betonhuis);
- indirecte afnemers van recyclinggranulaat als eigenaar (eindgebruiker) van en opdrachtgever voor
de aanleg van infrastructurele werken en bouwwerken (Rijkswaterstaat en gemeente).
De bovengenoemde partijen vertegenwoordigen een relevant deel van de afnemers van
recyclinggranulaat. De belangrijkste groepen van afnemers zijn vertegenwoordigd. Uit het voorgaande
volgt dat ook de (eind)gebruikers van het certificaat voldoende zijn vertegenwoordigd.
De ‘grondstof’ voor de productie van recyclinggranulaat is steenachtig bouw- en sloopafval (puin). Dit
wordt bij de producent van recyclinggranulaat (puinbreker) aangeleverd door de sloopaannemers. Dit
is de reden voor de vertegenwoordiging van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS).
VERAS vertegenwoordigt een relevant (ca 70%) deel in de branche van sloopaannemers. Overigens
kunnen ook aannemers in de GWW (Bouwend Nederland) als leveranciers worden aangemerkt van
funderingsmateriaal en asfaltpuin dat vrijkomt bij de reconstructie van infrastructurele werken.
Overige relevante partijen zijn:
- ingenieursbureaus (die gebruik van recyclinggranulaat voorschrijven in bestekken en directie
voeren bij infrastructurele- en bouwwerken waar recyclinggranulaat wordt gebruikt);
- toezichthouders op de (milieu)kwaliteit van recyclinggranulaten en milieu- en omgevingsaspecten
bij het breken van puin (vertegenwoordiging van Omgevingsdiensten).
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Rijkswaterstaat en de vertegenwoordiging vanuit Omgevingsdiensten zijn (desgevraagd) als niet
stemgerechtigd aangemerkt.
Verder zijn certificatie-instellingen niet stemgerechtigd lid. Momenteel hebben vertegenwoordigers van
alle certificatie-instellingen zitting in het CCvD. In de toekomst zal worden bezien om dit terug te
brengen tot één vertegenwoordiger namens de certificatie-instellingen, waarbij de inbreng namens
deze partijen wordt voorbereid in het CI overleg.
Op basis van bovenstaande analyse wordt geconcludeerd dat het CCvD de relevante partijen goed
vertegenwoordigt. Er is sprake van evenwichtigheid, zonder dat één van de partijen domineert. Er zijn
enkele vacatures (niet van vitaal belang voor het functioneren van het CCVD) waarvoor gerichte actie
wordt uitgezet om deze in te vullen.
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