
Waarom gecertificeerd?
-   Gedegen voorbereiding met inspectie van 

sloopobject en stoffeninventarisatie
-  Planmatige voorbereiding (sloopplan)
-   Zorgvuldige voorbereiding & uitvoering
-    Afvoer van vrijkomende sloopmaterialen 

naar bevoegde afnemers en 
stoffenverantwoording

-  Veilig en milieukundig slopen
-  Beperken omgevingshinder
-    Regels worden nageleefd en 

aansprakelijkheidsverzekering is geregeld
-    Inzet van deskundig personeel, ook op het 

gebied van asbestzorgvuldigheid

Waarom gecertificeerd? BRL SVMS-007 voor 
opdrachtgevers een must!
Als opdrachtgever voor sloopwerk bent u mede 
verantwoordelijk voor een zorgvuldige, milieuverantwoorde 
en veilige uitvoering van het sloopwerk. Daarvoor schakelt 
u een gecertificeerd sloopbedrijf in. Dat is maatschappelijk 
verantwoord opdrachtgeverschap. Zie ook het MVI document 
Kantoorgebouwen Sloop dat is te vinden op www.pianoo.nl.

woningcorporaties, gemeenten, 
particulieren, projectontwikkelaars, 

Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, waterschappen

Certificaathouders worden volgens de BRL SVMS-007 beoordeeld 
door de certificatie-instellingen (CI). Het betreft een jaarlijkse 
bedrijfsaudit en (onaangekondigde) projectbeoordelingen. De 
frequentie daarvan is afhankelijk van de omvang van het sloopbedrijf.

Audits en projectbeoordelingen in 2016  Totaal
Bedrijfsaudits            174
Projectbeoordelingen            464

De BRL SVMS-007 bevat gedetailleerde eisen. In SVMS-009  
(Schouwingslijst) zijn deze samengevat in meer dan 100 
beoordelingspunten. Als de CI tekortkomingen constateert, 
moet de certificaathouder corrigerende maatregelen treffen. 
Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan volgen sancties.

Geconstateerde tekortkomingen in 2016  Totaal
Bedrijfsaudits           153
Projectbeoordelingen            254

Audits & beoordelingen Beheerstichting & 
normdocumenten

1000 Opdrachtgevers

JAARVERSLAG 2016 SVMS

Certificaathouders

Centraal College 
van 
Deskundigen 
Slopen

Normdocumenten:
   BRL SVMS-007
   SVMS-008
   SVMS-009
   SVMS-013
    Handreiking bewijsvoering 

deskundigheidseisen

BRL SVMS-007: instanties

     Certificatie-instellingen: SGS Nederland, KIWA, Normec, 
TuV Nederland

    Raad voor Accreditatie

    Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

    Centraal College van Deskundigen Slopen

    Toezichthouders: gemeenten, omgevingsdiensten, 
Inspectie SZW, Inspectie L en T.

Deelnemende 
partijen in het 
Centraal College van 
Deskundigen Slopen 

Woningbouwvereniging Acantus
Gemeente Rotterdam
Branchevereniging Mobiele Recycling
BMWT
VERAS
BRBS recycling
Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf
VOAM-VKBA
Interprovinciaal Overleg / Omgevingsdiensten
Transport en Logistiek Nederland
Certificatie-instellingen (CI)

Uitleg zie achterzijde

Jaar

Aantal certificaathouders 159 165



VERVOLG JAARVERSLAG 2016

Gedegen voorbereiding met 

inspectie van sloopobject en 

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige 

voorbereiding & uitvoering

De voordelen van een gecertificeerde 
sloopaannemer op een rij

Stoffenverantwoording en afvoer 

van vrijkomende sloopmaterialen 

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig slopen

Borging dat de regels 

worden nageleefd en 

aansprakelijkheidsverzekeringen 

zijn geregeld

De inzet en aanwezigheid van 

deskundig personeel ook op het 

gebied van asbestzorgvuldigheid

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen
Postbus 159 - 4190 CD Geldermalsen
T (0345) 47 13 91
info@veiligslopen.nl
www.veiligslopen.nl

Colofon
Secretariaat: MiSa advies
Ontwerp: Webbureau Safira
Druk: Drukkerij Kemker

Stap 1 | De 
sloopaannemer 
voert vooraf een 
inspectie uit van het 
sloopobject en doet een 
stoffeninventarisatie.

Stap 2 | Vervolgens wordt 
een sloopplan opgesteld, 
met daarin onder meer 
een beschrijving van de 
wijze van selectief en 
milieukundig slopen.

Stap 3 | De uitvoering 
van de sloop vindt 
plaats conform het 
sloopplan.

Stap 4 | De oplevering van 
het project vindt plaats met 
de opdrachtgever, dit wordt 
schriftelijk vastgelegd 
en er wordt een 
stoffenverantwoording 
opgesteld van de vrijkomende 
sloopmaterialen.

DE BRL SVMS-007 VOOR OPDRACHTGEVERS:

Projecten die onder leiding van SVMS zijn 
uitgevoerd:

Nieuwe Schouwingslijst SVMS-009 van kracht
Per 1 januari 2016 is de nieuwe SVMS-009 van kracht geworden. 
Deze schouwingslijst heeft tot doel het sanctiebeleid tussen de CI’s 
te harmoniseren. Voor de sloopaannemers verduidelijkt deze SVMS-
009 de zaken waarop zij gecontroleerd worden door de CI’s. 

Eisen aan afzet sloopmaterialen, evaluatie SVMS-
008 afgerond
De evaluatie van de eisen aan de afzet van sloopmaterialen, is 
in 2016 afgerond. Deze evaluatie is gedaan in combinatie met 
de integrale evaluatie van de BRL SVMS-007.Voor 1 januari 2017 
is de integrale wijziging van de BRL SVMS-007 bij de Raad voor 
Accreditatie aangemeld. De wijziging heeft tot doel de positie van 
de sloopaannemer te borgen in de Circulaire Economie.

Promotie BRL SVMS-007
Bij diverse gelegenheden is de BRL SVMS-007 als dé 
certificatieregeling voor veilig en milieukundig slopen gepresenteerd. 
SVMS is ook zichtbaar tijdens beurzen en andere bijeenkomsten. 
In het najaar van 2016 is besloten om in samenwerking met VERAS 
deel te nemen aan de Bouwbeurs in Utrecht in februari 2017. 

Versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers
Het contact met PIANOo over vermelding van het sloopcertificaat 
als gunningseis voor Duurzaam Inkopen door de overheid heeft in 
2016 zijn vruchten afgeworpen. In januari 2016 is het MVI document 
gepubliceerd aangaande de Kantoorgebouwen Sloop. Hierin is 
de BRL SVMS-007 als gunningseis voor publieke opdrachtgevers 
opgenomen. 

In 2016 zijn contacten gelegd met het Rijksvastgoedbedrijf, 
de STABU en het CROW met als doel de BRL SVMS-007 op te 
laten nemen in de standaardbestekken, zodat opdrachtgevers 
het meenemen in de voorbereiding van nieuwe sloop- en 
renovatieprojecten.


