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Waarom een gecertificeerde sloopaannemer?

Heel simpel, omdat met een gecertificeerde sloopaannemer de 

volgende zaken zijn geregeld:

 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 aansprakelijkheidsverzekeringen

 zijn geregeld;

 inzet van deskundig personeel, ook op het gebied van 

 asbestzorgvuldigheid.

Voorwoord

Slopen is een vak! Hoe kan het ook anders dat we daarmee beginnen. Slopen kun je niet overlaten aan 

‘Jan en Alleman’ maar is werk voor professionals. De Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) draagt 

bij aan de professionaliteit van het sloopvak en de gecertificeerde sloopbedrijven dragen weer bij aan de 

betekenis van het sloopcertificaat. Zo is de cirkel rond.

Voor u ligt de vernieuwde informatiebrochure van SVMS. Hierin is ook opgenomen het Jaarverslag 2014. 

In het jaarverslagdeel staan de activiteiten en statistieken beschreven rondom de certificering volgens de 

BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) over het achterliggende jaar. 

Wat kunt u verder vinden in deze informatiebrochure / Jaarverslag 2014? 

De voordelen van het sloopcertificaat voor diverse partijen. Ook staan de hoofdonderdelen van de BRL 

SVMS-007 aangeduid en met de infographic – die u kunt uitklappen – ziet u in één oogopslag waar het bij 

SVMS om gaat. We maken melding van een aantal in het oog springende projecten die zijn afgerond en 

andere projecten die zijn opgestart. Zo blijft SVMS, en mijn Centraal College van Deskundigen Slopen in 

het bijzonder, werken aan andere projecten een voortdurende verbetering van de BRL SVMS-007. 

Ik kan het niet laten een doorkijkje naar 2015 te maken. Dit jaar hebben we een mooie primeur. 

Voor het eerst hadden we een expositiestand op de Renovatie-beurs als onderdeel van de Week van de 

Bouw op de Jaarbeurs in Utrecht. Gedurende vijf dagen in februari hebben we ruim 70.000 mensen zien 

voorbijtrekken. Met vele geïnteresseerden in de inhoud en de meerwaarde van het sloopcertificaat zijn 

we in gesprek geweest. Het sloopcertificaat leeft, het leeft enorm. Dat motiveert ons dagelijks om het 

sloopcertificaat te verbeteren en te promoten. Daar hebben we iedereen bij nodig, zeker ook u als lezer! 

Veel plezier met deze informatiebrochure en het Jaarverslag.

Henk van der Linden, 

voorzitter Centraal College van Deskundigen Slopen

Wat staat er in de BRL SVMS-007 dat voor u 
van belang is?

Eigenlijk is alles belangrijk, maar hier vatten wij het 

‘gecertificeerde sloopproces’ voor u samen in vier
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BRL SVMS-007 voor opdrachtgevers

Als opdrachtgever voor sloopwerk bent u mede verantwoordelijk 

voor een zorgvuldige, milieuverantwoorde en veilige uitvoering van 

het sloopwerk. Daarvoor huurt u een gecertificeerd sloopbedrijf in. 

Dat is Maatschappelijk Verantwoord opdrachtgeverschap. 



SVMS Jaarverslag 2013
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“De schouwingslijsten zijn met het 

evaluatieproject SVMS-009 flink 

gestructureerd en verbeterd. 

Daar kunnen wij als CI echt wat mee.” 

Egon Eerland, voorzitter van CI overleg 

en directeur Eerland Certification

“De kwaliteit van het recyclinggranulaat 

van onze leden is ons visitekaartje. 

Veilig en milieukundig slopen volgens 

het sloopcertificaat de BRL SVMS-007, 

ondersteunt ons bij die garantie en is 

daarom voor ons van grote waarde.” 

Gabriëlla Janssen, 

directeur Branchevereniging 

Mobiele Recycling

Feiten & cijfers 2014

De tabellen hieronder geven het verloop van het aantal 

certificaathouders de achterliggende jaren weer en de verdeling 

van het aantal certificaathouders per eind 2014 over de certificatie-

instellingen. 

Tabel: ontwikkeling aantal certificaathouders in de periode 2010 

tot 2014

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal certificaathouders 170 174 175 163 160

Tabel: aantal certificaathouders per certificatie-instelling (peildatum 

31-12-2014)

SGS Intron Eerland TUV KIWA SGS Totaal

 44 68 36 12 n.v.t. 160

Toelichting: SGS Nederland heeft haar overeenkomst met SVMS beëindigd en 

de certificaathouders zijn bij andere bovengenoemde CI’s terechtgekomen.

Certificaathouders worden volgens de BRL SVMS-007 beoordeeld 

door de certificatie-instellingen. Het betreft de jaarlijkse bedrijfsaudits 

en (onaangekondigde) projectbeoordelingen. De frequentie daarvan 

is afhankelijk van de omvang van het sloopbedrijf. De onderstaande 

tabel geeft het aantal beoordelingen weer dat is uitgevoerd door alle 

CI’s in totaal 2014.

JAARVERSLAG 2014

Tabel: totaal aantal audits en projectbeoordelingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 162

Projectbeoordelingen 318

De BRL SVMS-007 bevat gedetailleerde eisen. In SVMS-

009 (Schouwingslijst) zijn deze samengevat in meer dan 60 

beoordelingspunten. Als er door de certificatie-instelling 

tekortkomingen worden geconstateerd, moet de certificaathouder 

corrigerende maatregelen treffen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, 

dan volgen sancties. De onderstaande tabel geeft aan hoeveel 

tekortkomingen er door de certificatie-instellingen gezamenlijk in 

2014 zijn vastgesteld. Dit geeft een voortdurende prikkel voor de 

verbetering van het ‘gecertificeerde’ sloopproces.

Tabel: totaal aantal geconstateerde tekortkomingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 311

Projectbeoordelingen 310

SVMS Jaarverslag 2014
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Vooruitblik

Uitdagingen zijn er te over; na een periode van jarenlange groei 

in het aantal certificaathouders, zien we voor het tweede jaar 

een kleine afname in het aantal bedrijven met een BRL SVMS-

007 certificaat. Dit is een trendbreuk en is een na-ijleffect van de 

economische stagnatie de afgelopen jaren. Gezien de grote impact 

die dat gehad heeft voor de sloopsector is de krimp van het aantal 

certificaathouders beperkt te noemen.

Project ‘Evaluatie SVMS-008 en Hoofdstuk 5 van 
de BRL SVMS-007’
In 2015 is de evaluatie van SVMS-008 en hoofdstuk 5 van de 

BRL SVMS-007 van start gegaan. Het gaat hier om de productbladen 

die de sloopaannemers dienen te hanteren naar de afnemers en 

opdrachtgevers toe. Hierin worden specificaties van de af te voeren 

sloopmaterialen vastgelegd. Het hoofddoel van deze evaluatie 

is om na te gaan of SVMS-008 nog voldoet aan de doelen en 

wensen waarvoor het systeem van de productbladen in het leven 

is geroepen. Verder is het van belang om te bezien in hoeverre de 

productbladen actueel zijn, met andere woorden, zijn er nieuwe 

producten die zodanig gangbaar zijn dat ze in een standaard 

productblad gezet kunnen worden? De eerste besprekingen hebben 

plaatsgevonden en die hebben geleid tot een planning en de eerste 

contouren. Betrokken partijen vinden het toetsen van ervaringen in 

het veld van belang: zowel met het gebruik en de ervaringen bij de 

sloopaannemers als bij de afnemers van sloopmaterialen. 

Voorts is de opdrachtgever eveneens hier in beeld. De planning is 

dat de evaluatie in het najaar 2015 wordt afgerond.

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers
Zoals in de terugblik is geduid, wordt het project versterking van de 

positie van de BRL SVMS-007 onder opdrachtgevers ook in 2015 

voortgezet. In samenspraak met STABU wordt bezien op welke wijze 

de inzet van de BRL SVMS-007 als standaard bestekteksten kunnen 

worden opgenomen in het nieuwste programma STABU Bouwbreed 

van februari 2015. Op deze manier zijn de 1.700 licentiehouders 

van de STABU in staat om de BRL SVMS-007 op te nemen in het 

bestek als onderdeel van aanbestedingsprocedures. Licentiehouders 

zijn deskundige ingenieursbureaus maar ook vele opdrachtgevers. 

Verder zullen lopende en nieuwe contacten onderhouden dan wel 

aangeboord worden. Te denken valt aan Aedes, VNG en het RVB en 

individuele opdrachtgevers. Ook worden steekproeven genomen om 

een beter beeld te krijgen van de mate waarin het sloopcertificaat in 

bestekken wordt voorgeschreven. 

Tenslotte zijn uiteraard de beste ambassadeurs de certificaathouders 

zelf: zij weten als geen ander wat de voordelen zijn van het 

sloopcertificaat. SVMS stelt hen de communicatiemiddelen 

beschikbaar om daarmee de opdrachtgevers te blijven motiveren en 

stimuleren om voor veilig en milieukundig slopen een gecertificeerd 

bedrijf in te schakelen. 

Zoals in het voorwoord door Henk van der Linden al aangegeven, is 

SVMS exposant geweest tijdens de Renovatie en Transformatiebeurs 

als onderdeel van de Week van de Bouw van 9 t/m 13 februari 

JAARVERSLAG 2014

2015. Speciaal voor dit evenement is in samenwerking met 

branchevereniging VERAS een promotiefilm gemaakt met 

alle facetten van het sloopproces. Onderdeel van de film is 

ook de duiding van de meerwaarde van het sloopcertificaat. 

Het evenement was een groot succes en is een ideale plaats 

om snel in contact te komen met opdrachtgevers en andere 

stakeholders van SVMS.

Milieucriteria voor het maatschappelijk 
verantwoord inkopen van de ‘Sloop van 
kantoorgebouwen’
Op 8 april jl. is een wijzigingsversie van het document met de 

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen 

van de  ‘Sloop van kantoorgebouwen’ vastgesteld en van 

kracht geworden. Hierin staan selectie- en gunningscriteria 

opgenomen waarmee een (publieke) inkoper rekening dient te 

houden. De BRL SVMS-007 staat hierin concreet genoemd als 

Selectiecriterium 1, te weten, 

de inschrijver hanteert voor sloopwerkzaamheden 

een werkwijze conform de BRL SVMS-007. Verder is 

Gunningscriterium 1 opgenomen: de specificatie van de 

bestemming en verwerking van afvalproducten conform 

BRL SVMS-007. 19 Fracties – indien van toepassing - dienen 

inzichtelijk te worden gemaakt door de inschrijver en de 

bestemming ervan.

SVMS Jaarverslag 2014
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Stap 2 Stap 3 Stap 4Stap 1

De sloopaannemer voert vooraf een 
inspectie van het sloopobject en een 
stoffeninventarisatie uit. 
Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, 
hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van 
de vrijkomende sloopmaterialen. 
Ook worden de risico’s voor de 
arbeidsveiligheid en de omgeving 
geïnventariseerd.

Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, 
met daarin onder meer een beschrijving van 
de wijze van selectief en milieukundig slopen, 
de behandeling en afvoer van vrijkomende 
materiaalstromen en de te treffen 
veiligheidsmaatregelen. Verder worden in 
het sloopplan de uitvoeringseisen van de 
opdrachtgever systematisch weergegeven.

De uitvoering van de sloop vindt plaats 
conform het sloopplan. Bij de uitvoering van 
de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers 
betrokken die deskundig zijn op het 
gebied van veilig en milieukundig slopen. 
Gecertificeerde sloopaannemers werken met 
goedgekeurd materiaal. 
De sloopaannemer dient er verder voor te 
zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk 
is en dat de vrijkomende materiaalstromen 
geen verontreiniging van bodem en 
omgeving veroorzaken.

De oplevering van het project vindt 
plaats in overleg met de opdrachtgever 
en wordt schriftelijk vastgelegd. 
Door de sloopaannemer wordt een 
stoffenverantwoording van de 
vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die 
desgevraagd aan de opdrachtgever wordt 
verstrekt.
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Voordelen sloopcertificaat

Voordelen voor opdrachtgevers

 Gedegen voorbereiding met inspectie sloopobject en 

 stoffeninventarisatie.

 Stoffenverantwoording en afvoer van vrijkomende 

 sloopmaterialen naar bevoegde afnemers.

 Geen onnodig risico voor mens en milieu: met een 

 BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer kun je gerust zijn 

 over de uitvoering van het project!

Voordelen voor sloopaannemers

 Procesbeheersing en Kwaliteitsmanagement, met 

 onafhankelijke controle door een deskundige CI.

 Het sloopplan: een planmatige voorbereiding en uitvoering.

 Veilig en milieukundig slopen.

 Met de BRL SVMS-007 geef je invulling aan Maatschappelijk 

 Verantwoord Ondernemen (MVO)!

Voordelen voor toezichthouders

 Borging dat regels en voorschriften worden nageleefd en de

 vereiste registraties worden bijgehouden.

 De inzet en aanwezigheid van deskundig personeel ook op het 

 gebied van asbestzorgvuldigheid.

 Sloopaannemers die werken met de BRL SVMS-007, zijn 

 professionals en dat controleert een stuk makkelijker en zekerder!



Dit project is in 2012 gestart met de ontwikkeling van nieuw 

promotiemateriaal. Het doel van het promotieproject is om de 

meerwaarde van het sloopcertificaat grotere bekendheid te geven 

onder met name de opdrachtgevers. Inmiddels is besloten om dit 

project een permanent karakter te geven. Tijdens de uitvoering 

van dit project heeft SVMS gemerkt dat er nog veel te winnen 

valt in het onder de aandacht brengen van het sloopcertificaat bij 

opdrachtgevers. Hieronder zal dat nader worden geduid. 

In 2014 zijn enkele tientallen bestekken in Aanbestedingsprocedures 

onder de loep genomen. Ongeveer in 50% daarvan is de 

BRL SVMS-007 voorgeschreven als eis in het sloopbestek. 

Dat gaat de goede kant maar het kan beter. Met diverse 

opdrachtgevers zijn gesprekken aangegaan wat heeft geleid tot 

enkele interessante bemerkingen zoals in het geval van één van 

de grotere gemeenten in dit land die inmiddels consequent het 

sloopcertificaat voorschrijft. Deze gemeente ziet het als ‘het hoort bij 

je opvoeding’ om het sloopcertificaat voor te schrijven. 

Een voorbeeld van een opdrachtgever dat het sloopcertificaat niet 

kende, betrof een waterschap. Dit waterschap gaf aan nog nooit 

van de BRL SVMS-007 gehoord te hebben. Nadat kennisgenomen 

was van de inhoud van de BRL, is door het waterschap besloten om 

het sloopcertificaat standaard te gaan voorschrijven. 

Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, opvolger van de 

Rijksgebouwendienst en de Defensie Vastgoed Dienst) vind eveneens 

overleg plaats om het sloopcertificaat op te nemen in de standaard 

bestekteksten / inkoopvoorwaarden.

Naast de opdrachtgevers is het evenzeer van belang om de 

deskundige ingenieursbureaus c.q. degenen die doorgaans ‘in 

opdracht van’ de bestekken schrijven, te benaderen. Dat doet 

SVMS eveneens en dat heeft geleid tot besprekingen met onder 

meer STABU (Standaardbestektekst in de B&U sector), BNB (Bond 

Deskundige Bestekschrijvers) en individuele partijen. 

Deze gesprekken gaan in 2015 voort, waarover verderop in dit 

Jaarverslag meer.

SVMS op de Recyclingbeurs te Gorinchem
Mede in lijn met bovenstaand project, was SVMS ook aanwezig als 

exposant tijdens de Recyclingbeurs te Gorinchem van 23 t/m 25 

september 2014. Samen met de branchevereniging VERAS heeft 

SVMS een stand bemenst. Ook deze exposure heeft als doel om de 

meerwaarde van de BRL SVMS-007 onder zowel recyclingbedrijven 

als opdrachtgevers en ingenieursbureaus onder de aandacht te 

brengen.

 

Project ‘Evaluatie van de eisen te stellen aan de 
slooplocatie’ (SVMS-013)
SVMS-013 stelt eisen aan de slooplocatie, met name rondom 

het thema veilig & gezond werken. In de BRL SVMS-007 is 

voorgeschreven dat de sloopaannemer aan deze eisen moet 

voldoen. De eisen in de SVMS-013 zijn mede gebaseerd op de 

arboregelgeving en de daarop gebaseerde Inspectiemodule Slopen 

van Inspectie SZW. 

In 2013 is gestart met de evaluatie van SVMS-013. 

Certificaathouders zijn in de gelegenheid gesteld om knel- 

en verbeterpunten te melden. Dit heeft geleid tot een 

wijzigingsvoorstel die in het najaar van 2014 is voorgelegd aan het 

CCvD Slopen en het bestuur van SVMS. Beiden zijn akkoord en 

dit betekent dat de herziene SVMS-013 vanaf 1 februari 2015 van 

kracht is. Hier volgen kort enkele belangrijke aanpassingen n.a.v. de 

evaluatie.

In nauw overleg met de Inspectie SZW is een nieuw hoofdstuk 

over fysieke belasting toegevoegd aan SVMS-013. Verder zijn 

de bepalingen en eisen op de gebieden van lawaai en trillingen 

geactualiseerd en is SVMS-013 aangepast op de nieuwe versie van 

het Bouwbesluit 2012. Voorts zijn de eisen aan (kwarts)blootstelling 

aangepast. Nieuw is hierbij dat de werkgever op basis van de RI&E 

het type PBM dient te verstrekken aan de werknemer. Verder zijn 

enkele bepalingen verbeterd op het gebied van valgevaar.

Project ‘Wijziging schouwingslijst inclusief 
sanctiebeleid’ (SVMS-009)
Medio 2014 is een wijziging van de Schouwingslijst vastgesteld. 

De schouwingslijst, inclusief het sanctiebeleid, in SVMS-009 is 

Projecten SVMS
In 2014 heeft de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, 
naast de normale beheerstaken, de volgende belangrijke 
projecten uitgevoerd.

“Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer 

sloopprojecten uitgevoerd worden waarin veiligheid 

en duurzaamheid centraal staan. 

Het gebruik van de BRL SVMS-007 is daarbij een 

belangrijke basisvoorwaarde.” 

Cor Luijten, 

strategisch adviseur gemeente Rotterdam

“Ik vind het evaluatieproject van de 

BRL SVMS-008 productbladen zo belangrijk dat ik dit 

proces van dichtbij wil meemaken. Als aanbieder van 

sloopmaterialen is dit een cruciaal onderdeel daarin.”

Gert Hoogeboom, 

certificaathouder en 

directeur van Hoogeboom Raalte

“Veilig en milieukundig slopen volgens de 

BRL SVMS-007 is de basis om ervoor te zorgen dat 

de toegevoegde waarde van de onder BRL 2506 

geproduceerde en gecertificeerde 

recyclinggranulaten geborgd blijft.” 

Max de Vries, 

directeur BRBS recycling

geëvalueerd. Vastgesteld is dat het sanctiebeleid goed werkt en een 

bijdrage levert aan de harmonisatie tussen certificatie-instellingen. 

Er zijn wel enkele verbeterpunten gebleken betreffende de indeling 

van normparagrafen in een A of B afwijking. Dat is verwerkt in 

de schouwingslijst in hoofdstuk 2, waaraan tevens aan het einde 

enkele toelichtende voetnoten zijn toegevoegd. Verder is de 

toelichting in paragraaf 1.2 gewijzigd aangaande het sanctiebeleid. 

Ter informatie, in paragraaf 6.4 van de BRL SVMS-007 wordt 

onderscheid gemaakt in A en B afwijkingen. A afwijkingen zijn 

tekortkomingen die een onmiddellijk kritiek effect hebben op de 

borging van de eisen uit de BRL in het managementsysteem van de 

sloopaannemer. B afwijkingen zijn tekortkomingen die een negatief 

effect (kunnen) hebben op de borging van de eisen uit de BRL in 

het managementsysteem van de sloopaannemer. De specifieke 

normparagrafen met de toetspunten op basis waarvan afwijkingen 

uitgeschreven kunnen worden door certificatie-instellingen, staan in 

de Schouwingslijst duidelijk weergegeven.

JAARVERSLAG 2014
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Terugblik

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers



Dit project is in 2012 gestart met de ontwikkeling van nieuw 

promotiemateriaal. Het doel van het promotieproject is om de 

meerwaarde van het sloopcertificaat grotere bekendheid te geven 

onder met name de opdrachtgevers. Inmiddels is besloten om dit 

project een permanent karakter te geven. Tijdens de uitvoering 

van dit project heeft SVMS gemerkt dat er nog veel te winnen 

valt in het onder de aandacht brengen van het sloopcertificaat bij 

opdrachtgevers. Hieronder zal dat nader worden geduid. 

In 2014 zijn enkele tientallen bestekken in Aanbestedingsprocedures 

onder de loep genomen. Ongeveer in 50% daarvan is de 

BRL SVMS-007 voorgeschreven als eis in het sloopbestek. 

Dat gaat de goede kant maar het kan beter. Met diverse 

opdrachtgevers zijn gesprekken aangegaan wat heeft geleid tot 

enkele interessante bemerkingen zoals in het geval van één van 

de grotere gemeenten in dit land die inmiddels consequent het 

sloopcertificaat voorschrijft. Deze gemeente ziet het als ‘het hoort bij 

je opvoeding’ om het sloopcertificaat voor te schrijven. 

Een voorbeeld van een opdrachtgever dat het sloopcertificaat niet 

kende, betrof een waterschap. Dit waterschap gaf aan nog nooit 

van de BRL SVMS-007 gehoord te hebben. Nadat kennisgenomen 

was van de inhoud van de BRL, is door het waterschap besloten om 

het sloopcertificaat standaard te gaan voorschrijven. 

Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, opvolger van de 

Rijksgebouwendienst en de Defensie Vastgoed Dienst) vind eveneens 

overleg plaats om het sloopcertificaat op te nemen in de standaard 

bestekteksten / inkoopvoorwaarden.

Naast de opdrachtgevers is het evenzeer van belang om de 

deskundige ingenieursbureaus c.q. degenen die doorgaans ‘in 

opdracht van’ de bestekken schrijven, te benaderen. Dat doet 

SVMS eveneens en dat heeft geleid tot besprekingen met onder 

meer STABU (Standaardbestektekst in de B&U sector), BNB (Bond 

Deskundige Bestekschrijvers) en individuele partijen. 

Deze gesprekken gaan in 2015 voort, waarover verderop in dit 

Jaarverslag meer.

SVMS op de Recyclingbeurs te Gorinchem
Mede in lijn met bovenstaand project, was SVMS ook aanwezig als 

exposant tijdens de Recyclingbeurs te Gorinchem van 23 t/m 25 

september 2014. Samen met de branchevereniging VERAS heeft 

SVMS een stand bemenst. Ook deze exposure heeft als doel om de 

meerwaarde van de BRL SVMS-007 onder zowel recyclingbedrijven 

als opdrachtgevers en ingenieursbureaus onder de aandacht te 

brengen.

 

Project ‘Evaluatie van de eisen te stellen aan de 
slooplocatie’ (SVMS-013)
SVMS-013 stelt eisen aan de slooplocatie, met name rondom 

het thema veilig & gezond werken. In de BRL SVMS-007 is 

voorgeschreven dat de sloopaannemer aan deze eisen moet 

voldoen. De eisen in de SVMS-013 zijn mede gebaseerd op de 

arboregelgeving en de daarop gebaseerde Inspectiemodule Slopen 

van Inspectie SZW. 

In 2013 is gestart met de evaluatie van SVMS-013. 

Certificaathouders zijn in de gelegenheid gesteld om knel- 

en verbeterpunten te melden. Dit heeft geleid tot een 

wijzigingsvoorstel die in het najaar van 2014 is voorgelegd aan het 

CCvD Slopen en het bestuur van SVMS. Beiden zijn akkoord en 

dit betekent dat de herziene SVMS-013 vanaf 1 februari 2015 van 

kracht is. Hier volgen kort enkele belangrijke aanpassingen n.a.v. de 

evaluatie.

In nauw overleg met de Inspectie SZW is een nieuw hoofdstuk 

over fysieke belasting toegevoegd aan SVMS-013. Verder zijn 

de bepalingen en eisen op de gebieden van lawaai en trillingen 

geactualiseerd en is SVMS-013 aangepast op de nieuwe versie van 

het Bouwbesluit 2012. Voorts zijn de eisen aan (kwarts)blootstelling 

aangepast. Nieuw is hierbij dat de werkgever op basis van de RI&E 

het type PBM dient te verstrekken aan de werknemer. Verder zijn 

enkele bepalingen verbeterd op het gebied van valgevaar.

Project ‘Wijziging schouwingslijst inclusief 
sanctiebeleid’ (SVMS-009)
Medio 2014 is een wijziging van de Schouwingslijst vastgesteld. 

De schouwingslijst, inclusief het sanctiebeleid, in SVMS-009 is 

Projecten SVMS
In 2014 heeft de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, 
naast de normale beheerstaken, de volgende belangrijke 
projecten uitgevoerd.

“Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer 

sloopprojecten uitgevoerd worden waarin veiligheid 

en duurzaamheid centraal staan. 

Het gebruik van de BRL SVMS-007 is daarbij een 

belangrijke basisvoorwaarde.” 

Cor Luijten, 

strategisch adviseur gemeente Rotterdam

“Ik vind het evaluatieproject van de 

BRL SVMS-008 productbladen zo belangrijk dat ik dit 

proces van dichtbij wil meemaken. Als aanbieder van 

sloopmaterialen is dit een cruciaal onderdeel daarin.”

Gert Hoogeboom, 

certificaathouder en 

directeur van Hoogeboom Raalte

“Veilig en milieukundig slopen volgens de 

BRL SVMS-007 is de basis om ervoor te zorgen dat 

de toegevoegde waarde van de onder BRL 2506 

geproduceerde en gecertificeerde 

recyclinggranulaten geborgd blijft.” 

Max de Vries, 

directeur BRBS recycling

geëvalueerd. Vastgesteld is dat het sanctiebeleid goed werkt en een 

bijdrage levert aan de harmonisatie tussen certificatie-instellingen. 

Er zijn wel enkele verbeterpunten gebleken betreffende de indeling 

van normparagrafen in een A of B afwijking. Dat is verwerkt in 

de schouwingslijst in hoofdstuk 2, waaraan tevens aan het einde 

enkele toelichtende voetnoten zijn toegevoegd. Verder is de 

toelichting in paragraaf 1.2 gewijzigd aangaande het sanctiebeleid. 

Ter informatie, in paragraaf 6.4 van de BRL SVMS-007 wordt 

onderscheid gemaakt in A en B afwijkingen. A afwijkingen zijn 

tekortkomingen die een onmiddellijk kritiek effect hebben op de 

borging van de eisen uit de BRL in het managementsysteem van de 

sloopaannemer. B afwijkingen zijn tekortkomingen die een negatief 

effect (kunnen) hebben op de borging van de eisen uit de BRL in 

het managementsysteem van de sloopaannemer. De specifieke 

normparagrafen met de toetspunten op basis waarvan afwijkingen 

uitgeschreven kunnen worden door certificatie-instellingen, staan in 

de Schouwingslijst duidelijk weergegeven.
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Terugblik

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers



Dit project is in 2012 gestart met de ontwikkeling van nieuw 

promotiemateriaal. Het doel van het promotieproject is om de 

meerwaarde van het sloopcertificaat grotere bekendheid te geven 

onder met name de opdrachtgevers. Inmiddels is besloten om dit 

project een permanent karakter te geven. Tijdens de uitvoering 

van dit project heeft SVMS gemerkt dat er nog veel te winnen 

valt in het onder de aandacht brengen van het sloopcertificaat bij 

opdrachtgevers. Hieronder zal dat nader worden geduid. 

In 2014 zijn enkele tientallen bestekken in Aanbestedingsprocedures 

onder de loep genomen. Ongeveer in 50% daarvan is de 

BRL SVMS-007 voorgeschreven als eis in het sloopbestek. 

Dat gaat de goede kant maar het kan beter. Met diverse 

opdrachtgevers zijn gesprekken aangegaan wat heeft geleid tot 

enkele interessante bemerkingen zoals in het geval van één van 

de grotere gemeenten in dit land die inmiddels consequent het 

sloopcertificaat voorschrijft. Deze gemeente ziet het als ‘het hoort bij 

je opvoeding’ om het sloopcertificaat voor te schrijven. 

Een voorbeeld van een opdrachtgever dat het sloopcertificaat niet 

kende, betrof een waterschap. Dit waterschap gaf aan nog nooit 

van de BRL SVMS-007 gehoord te hebben. Nadat kennisgenomen 

was van de inhoud van de BRL, is door het waterschap besloten om 

het sloopcertificaat standaard te gaan voorschrijven. 

Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, opvolger van de 

Rijksgebouwendienst en de Defensie Vastgoed Dienst) vind eveneens 

overleg plaats om het sloopcertificaat op te nemen in de standaard 

bestekteksten / inkoopvoorwaarden.

Naast de opdrachtgevers is het evenzeer van belang om de 

deskundige ingenieursbureaus c.q. degenen die doorgaans ‘in 

opdracht van’ de bestekken schrijven, te benaderen. Dat doet 

SVMS eveneens en dat heeft geleid tot besprekingen met onder 

meer STABU (Standaardbestektekst in de B&U sector), BNB (Bond 

Deskundige Bestekschrijvers) en individuele partijen. 

Deze gesprekken gaan in 2015 voort, waarover verderop in dit 

Jaarverslag meer.

SVMS op de Recyclingbeurs te Gorinchem
Mede in lijn met bovenstaand project, was SVMS ook aanwezig als 

exposant tijdens de Recyclingbeurs te Gorinchem van 23 t/m 25 

september 2014. Samen met de branchevereniging VERAS heeft 

SVMS een stand bemenst. Ook deze exposure heeft als doel om de 

meerwaarde van de BRL SVMS-007 onder zowel recyclingbedrijven 

als opdrachtgevers en ingenieursbureaus onder de aandacht te 

brengen.

 

Project ‘Evaluatie van de eisen te stellen aan de 
slooplocatie’ (SVMS-013)
SVMS-013 stelt eisen aan de slooplocatie, met name rondom 

het thema veilig & gezond werken. In de BRL SVMS-007 is 

voorgeschreven dat de sloopaannemer aan deze eisen moet 

voldoen. De eisen in de SVMS-013 zijn mede gebaseerd op de 

arboregelgeving en de daarop gebaseerde Inspectiemodule Slopen 

van Inspectie SZW. 

In 2013 is gestart met de evaluatie van SVMS-013. 

Certificaathouders zijn in de gelegenheid gesteld om knel- 

en verbeterpunten te melden. Dit heeft geleid tot een 

wijzigingsvoorstel die in het najaar van 2014 is voorgelegd aan het 

CCvD Slopen en het bestuur van SVMS. Beiden zijn akkoord en 

dit betekent dat de herziene SVMS-013 vanaf 1 februari 2015 van 

kracht is. Hier volgen kort enkele belangrijke aanpassingen n.a.v. de 

evaluatie.

In nauw overleg met de Inspectie SZW is een nieuw hoofdstuk 

over fysieke belasting toegevoegd aan SVMS-013. Verder zijn 

de bepalingen en eisen op de gebieden van lawaai en trillingen 

geactualiseerd en is SVMS-013 aangepast op de nieuwe versie van 

het Bouwbesluit 2012. Voorts zijn de eisen aan (kwarts)blootstelling 

aangepast. Nieuw is hierbij dat de werkgever op basis van de RI&E 

het type PBM dient te verstrekken aan de werknemer. Verder zijn 

enkele bepalingen verbeterd op het gebied van valgevaar.

Project ‘Wijziging schouwingslijst inclusief 
sanctiebeleid’ (SVMS-009)
Medio 2014 is een wijziging van de Schouwingslijst vastgesteld. 

De schouwingslijst, inclusief het sanctiebeleid, in SVMS-009 is 

Projecten SVMS
In 2014 heeft de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, 
naast de normale beheerstaken, de volgende belangrijke 
projecten uitgevoerd.

“Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer 

sloopprojecten uitgevoerd worden waarin veiligheid 

en duurzaamheid centraal staan. 

Het gebruik van de BRL SVMS-007 is daarbij een 

belangrijke basisvoorwaarde.” 

Cor Luijten, 

strategisch adviseur gemeente Rotterdam

“Ik vind het evaluatieproject van de 

BRL SVMS-008 productbladen zo belangrijk dat ik dit 

proces van dichtbij wil meemaken. Als aanbieder van 

sloopmaterialen is dit een cruciaal onderdeel daarin.”

Gert Hoogeboom, 

certificaathouder en 

directeur van Hoogeboom Raalte

“Veilig en milieukundig slopen volgens de 

BRL SVMS-007 is de basis om ervoor te zorgen dat 

de toegevoegde waarde van de onder BRL 2506 

geproduceerde en gecertificeerde 

recyclinggranulaten geborgd blijft.” 

Max de Vries, 

directeur BRBS recycling

geëvalueerd. Vastgesteld is dat het sanctiebeleid goed werkt en een 

bijdrage levert aan de harmonisatie tussen certificatie-instellingen. 

Er zijn wel enkele verbeterpunten gebleken betreffende de indeling 

van normparagrafen in een A of B afwijking. Dat is verwerkt in 

de schouwingslijst in hoofdstuk 2, waaraan tevens aan het einde 

enkele toelichtende voetnoten zijn toegevoegd. Verder is de 

toelichting in paragraaf 1.2 gewijzigd aangaande het sanctiebeleid. 

Ter informatie, in paragraaf 6.4 van de BRL SVMS-007 wordt 

onderscheid gemaakt in A en B afwijkingen. A afwijkingen zijn 

tekortkomingen die een onmiddellijk kritiek effect hebben op de 

borging van de eisen uit de BRL in het managementsysteem van de 

sloopaannemer. B afwijkingen zijn tekortkomingen die een negatief 

effect (kunnen) hebben op de borging van de eisen uit de BRL in 

het managementsysteem van de sloopaannemer. De specifieke 

normparagrafen met de toetspunten op basis waarvan afwijkingen 

uitgeschreven kunnen worden door certificatie-instellingen, staan in 

de Schouwingslijst duidelijk weergegeven.
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Terugblik

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers
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“De schouwingslijsten zijn met het 

evaluatieproject SVMS-009 flink 

gestructureerd en verbeterd. 

Daar kunnen wij als CI echt wat mee.” 

Egon Eerland, voorzitter van CI overleg 

en directeur Eerland Certification

“De kwaliteit van het recyclinggranulaat 

van onze leden is ons visitekaartje. 

Veilig en milieukundig slopen volgens 

het sloopcertificaat de BRL SVMS-007, 

ondersteunt ons bij die garantie en is 

daarom voor ons van grote waarde.” 

Gabriëlla Janssen, 

directeur Branchevereniging 

Mobiele Recycling

Feiten & cijfers 2014

De tabellen hieronder geven het verloop van het aantal 

certificaathouders de achterliggende jaren weer en de verdeling 

van het aantal certificaathouders per eind 2014 over de certificatie-

instellingen. 

Tabel: ontwikkeling aantal certificaathouders in de periode 2010 

tot 2014

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal certificaathouders 170 174 175 163 160

Tabel: aantal certificaathouders per certificatie-instelling (peildatum 

31-12-2014)

SGS Intron Eerland TUV KIWA SGS Totaal

 44 68 36 12 n.v.t. 160

Toelichting: SGS Nederland heeft haar overeenkomst met SVMS beëindigd en 

de certificaathouders zijn bij andere bovengenoemde CI’s terechtgekomen.

Certificaathouders worden volgens de BRL SVMS-007 beoordeeld 

door de certificatie-instellingen. Het betreft de jaarlijkse bedrijfsaudits 

en (onaangekondigde) projectbeoordelingen. De frequentie daarvan 

is afhankelijk van de omvang van het sloopbedrijf. De onderstaande 

tabel geeft het aantal beoordelingen weer dat is uitgevoerd door alle 

CI’s in totaal 2014.

JAARVERSLAG 2014

Tabel: totaal aantal audits en projectbeoordelingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 162

Projectbeoordelingen 318

De BRL SVMS-007 bevat gedetailleerde eisen. In SVMS-

009 (Schouwingslijst) zijn deze samengevat in meer dan 60 

beoordelingspunten. Als er door de certificatie-instelling 

tekortkomingen worden geconstateerd, moet de certificaathouder 

corrigerende maatregelen treffen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, 

dan volgen sancties. De onderstaande tabel geeft aan hoeveel 

tekortkomingen er door de certificatie-instellingen gezamenlijk in 

2014 zijn vastgesteld. Dit geeft een voortdurende prikkel voor de 

verbetering van het ‘gecertificeerde’ sloopproces.

Tabel: totaal aantal geconstateerde tekortkomingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 311

Projectbeoordelingen 310

SVMS Jaarverslag 2014
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Vooruitblik

Uitdagingen zijn er te over; na een periode van jarenlange groei 

in het aantal certificaathouders, zien we voor het tweede jaar 

een kleine afname in het aantal bedrijven met een BRL SVMS-

007 certificaat. Dit is een trendbreuk en is een na-ijleffect van de 

economische stagnatie de afgelopen jaren. Gezien de grote impact 

die dat gehad heeft voor de sloopsector is de krimp van het aantal 

certificaathouders beperkt te noemen.

Project ‘Evaluatie SVMS-008 en Hoofdstuk 5 van 
de BRL SVMS-007’
In 2015 is de evaluatie van SVMS-008 en hoofdstuk 5 van de 

BRL SVMS-007 van start gegaan. Het gaat hier om de productbladen 

die de sloopaannemers dienen te hanteren naar de afnemers en 

opdrachtgevers toe. Hierin worden specificaties van de af te voeren 

sloopmaterialen vastgelegd. Het hoofddoel van deze evaluatie 

is om na te gaan of SVMS-008 nog voldoet aan de doelen en 

wensen waarvoor het systeem van de productbladen in het leven 

is geroepen. Verder is het van belang om te bezien in hoeverre de 

productbladen actueel zijn, met andere woorden, zijn er nieuwe 

producten die zodanig gangbaar zijn dat ze in een standaard 

productblad gezet kunnen worden? De eerste besprekingen hebben 

plaatsgevonden en die hebben geleid tot een planning en de eerste 

contouren. Betrokken partijen vinden het toetsen van ervaringen in 

het veld van belang: zowel met het gebruik en de ervaringen bij de 

sloopaannemers als bij de afnemers van sloopmaterialen. 

Voorts is de opdrachtgever eveneens hier in beeld. De planning is 

dat de evaluatie in het najaar 2015 wordt afgerond.

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers
Zoals in de terugblik is geduid, wordt het project versterking van de 

positie van de BRL SVMS-007 onder opdrachtgevers ook in 2015 

voortgezet. In samenspraak met STABU wordt bezien op welke wijze 

de inzet van de BRL SVMS-007 als standaard bestekteksten kunnen 

worden opgenomen in het nieuwste programma STABU Bouwbreed 

van februari 2015. Op deze manier zijn de 1.700 licentiehouders 

van de STABU in staat om de BRL SVMS-007 op te nemen in het 

bestek als onderdeel van aanbestedingsprocedures. Licentiehouders 

zijn deskundige ingenieursbureaus maar ook vele opdrachtgevers. 

Verder zullen lopende en nieuwe contacten onderhouden dan wel 

aangeboord worden. Te denken valt aan Aedes, VNG en het RVB en 

individuele opdrachtgevers. Ook worden steekproeven genomen om 

een beter beeld te krijgen van de mate waarin het sloopcertificaat in 

bestekken wordt voorgeschreven. 

Tenslotte zijn uiteraard de beste ambassadeurs de certificaathouders 

zelf: zij weten als geen ander wat de voordelen zijn van het 

sloopcertificaat. SVMS stelt hen de communicatiemiddelen 

beschikbaar om daarmee de opdrachtgevers te blijven motiveren en 

stimuleren om voor veilig en milieukundig slopen een gecertificeerd 

bedrijf in te schakelen. 

Zoals in het voorwoord door Henk van der Linden al aangegeven, is 

SVMS exposant geweest tijdens de Renovatie en Transformatiebeurs 

als onderdeel van de Week van de Bouw van 9 t/m 13 februari 

JAARVERSLAG 2014

2015. Speciaal voor dit evenement is in samenwerking met 

branchevereniging VERAS een promotiefilm gemaakt met 

alle facetten van het sloopproces. Onderdeel van de film is 

ook de duiding van de meerwaarde van het sloopcertificaat. 

Het evenement was een groot succes en is een ideale plaats 

om snel in contact te komen met opdrachtgevers en andere 

stakeholders van SVMS.

Milieucriteria voor het maatschappelijk 
verantwoord inkopen van de ‘Sloop van 
kantoorgebouwen’
Op 8 april jl. is een wijzigingsversie van het document met de 

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen 

van de  ‘Sloop van kantoorgebouwen’ vastgesteld en van 

kracht geworden. Hierin staan selectie- en gunningscriteria 

opgenomen waarmee een (publieke) inkoper rekening dient te 

houden. De BRL SVMS-007 staat hierin concreet genoemd als 

Selectiecriterium 1, te weten, 

de inschrijver hanteert voor sloopwerkzaamheden 

een werkwijze conform de BRL SVMS-007. Verder is 

Gunningscriterium 1 opgenomen: de specificatie van de 

bestemming en verwerking van afvalproducten conform 

BRL SVMS-007. 19 Fracties – indien van toepassing - dienen 

inzichtelijk te worden gemaakt door de inschrijver en de 

bestemming ervan.
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Stap 2 Stap 3 Stap 4Stap 1

De sloopaannemer voert vooraf een 
inspectie van het sloopobject en een 
stoffeninventarisatie uit. 
Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, 
hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van 
de vrijkomende sloopmaterialen. 
Ook worden de risico’s voor de 
arbeidsveiligheid en de omgeving 
geïnventariseerd.

Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, 
met daarin onder meer een beschrijving van 
de wijze van selectief en milieukundig slopen, 
de behandeling en afvoer van vrijkomende 
materiaalstromen en de te treffen 
veiligheidsmaatregelen. Verder worden in 
het sloopplan de uitvoeringseisen van de 
opdrachtgever systematisch weergegeven.

De uitvoering van de sloop vindt plaats 
conform het sloopplan. Bij de uitvoering van 
de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers 
betrokken die deskundig zijn op het 
gebied van veilig en milieukundig slopen. 
Gecertificeerde sloopaannemers werken met 
goedgekeurd materiaal. 
De sloopaannemer dient er verder voor te 
zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk 
is en dat de vrijkomende materiaalstromen 
geen verontreiniging van bodem en 
omgeving veroorzaken.

De oplevering van het project vindt 
plaats in overleg met de opdrachtgever 
en wordt schriftelijk vastgelegd. 
Door de sloopaannemer wordt een 
stoffenverantwoording van de 
vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die 
desgevraagd aan de opdrachtgever wordt 
verstrekt.

3

Voordelen sloopcertificaat

Voordelen voor opdrachtgevers

 Gedegen voorbereiding met inspectie sloopobject en 

 stoffeninventarisatie.

 Stoffenverantwoording en afvoer van vrijkomende 

 sloopmaterialen naar bevoegde afnemers.

 Geen onnodig risico voor mens en milieu: met een 

 BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer kun je gerust zijn 

 over de uitvoering van het project!

Voordelen voor sloopaannemers

 Procesbeheersing en Kwaliteitsmanagement, met 

 onafhankelijke controle door een deskundige CI.

 Het sloopplan: een planmatige voorbereiding en uitvoering.

 Veilig en milieukundig slopen.

 Met de BRL SVMS-007 geef je invulling aan Maatschappelijk 

 Verantwoord Ondernemen (MVO)!

Voordelen voor toezichthouders

 Borging dat regels en voorschriften worden nageleefd en de

 vereiste registraties worden bijgehouden.

 De inzet en aanwezigheid van deskundig personeel ook op het 

 gebied van asbestzorgvuldigheid.

 Sloopaannemers die werken met de BRL SVMS-007, zijn 

 professionals en dat controleert een stuk makkelijker en zekerder!



SVMS Jaarverslag 2013
2

“De schouwingslijsten zijn met het 

evaluatieproject SVMS-009 flink 

gestructureerd en verbeterd. 

Daar kunnen wij als CI echt wat mee.” 

Egon Eerland, voorzitter van CI overleg 

en directeur Eerland Certification

“De kwaliteit van het recyclinggranulaat 

van onze leden is ons visitekaartje. 

Veilig en milieukundig slopen volgens 

het sloopcertificaat de BRL SVMS-007, 

ondersteunt ons bij die garantie en is 

daarom voor ons van grote waarde.” 

Gabriëlla Janssen, 

directeur Branchevereniging 

Mobiele Recycling

Feiten & cijfers 2014

De tabellen hieronder geven het verloop van het aantal 

certificaathouders de achterliggende jaren weer en de verdeling 

van het aantal certificaathouders per eind 2014 over de certificatie-

instellingen. 

Tabel: ontwikkeling aantal certificaathouders in de periode 2010 

tot 2014

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Totaal certificaathouders 170 174 175 163 160

Tabel: aantal certificaathouders per certificatie-instelling (peildatum 

31-12-2014)

SGS Intron Eerland TUV KIWA SGS Totaal

 44 68 36 12 n.v.t. 160

Toelichting: SGS Nederland heeft haar overeenkomst met SVMS beëindigd en 

de certificaathouders zijn bij andere bovengenoemde CI’s terechtgekomen.

Certificaathouders worden volgens de BRL SVMS-007 beoordeeld 

door de certificatie-instellingen. Het betreft de jaarlijkse bedrijfsaudits 

en (onaangekondigde) projectbeoordelingen. De frequentie daarvan 

is afhankelijk van de omvang van het sloopbedrijf. De onderstaande 

tabel geeft het aantal beoordelingen weer dat is uitgevoerd door alle 

CI’s in totaal 2014.
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Tabel: totaal aantal audits en projectbeoordelingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 162

Projectbeoordelingen 318

De BRL SVMS-007 bevat gedetailleerde eisen. In SVMS-

009 (Schouwingslijst) zijn deze samengevat in meer dan 60 

beoordelingspunten. Als er door de certificatie-instelling 

tekortkomingen worden geconstateerd, moet de certificaathouder 

corrigerende maatregelen treffen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, 

dan volgen sancties. De onderstaande tabel geeft aan hoeveel 

tekortkomingen er door de certificatie-instellingen gezamenlijk in 

2014 zijn vastgesteld. Dit geeft een voortdurende prikkel voor de 

verbetering van het ‘gecertificeerde’ sloopproces.

Tabel: totaal aantal geconstateerde tekortkomingen in 2014

 Totaal

Bedrijfsaudits 311

Projectbeoordelingen 310
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Vooruitblik

Uitdagingen zijn er te over; na een periode van jarenlange groei 

in het aantal certificaathouders, zien we voor het tweede jaar 

een kleine afname in het aantal bedrijven met een BRL SVMS-

007 certificaat. Dit is een trendbreuk en is een na-ijleffect van de 

economische stagnatie de afgelopen jaren. Gezien de grote impact 

die dat gehad heeft voor de sloopsector is de krimp van het aantal 

certificaathouders beperkt te noemen.

Project ‘Evaluatie SVMS-008 en Hoofdstuk 5 van 
de BRL SVMS-007’
In 2015 is de evaluatie van SVMS-008 en hoofdstuk 5 van de 

BRL SVMS-007 van start gegaan. Het gaat hier om de productbladen 

die de sloopaannemers dienen te hanteren naar de afnemers en 

opdrachtgevers toe. Hierin worden specificaties van de af te voeren 

sloopmaterialen vastgelegd. Het hoofddoel van deze evaluatie 

is om na te gaan of SVMS-008 nog voldoet aan de doelen en 

wensen waarvoor het systeem van de productbladen in het leven 

is geroepen. Verder is het van belang om te bezien in hoeverre de 

productbladen actueel zijn, met andere woorden, zijn er nieuwe 

producten die zodanig gangbaar zijn dat ze in een standaard 

productblad gezet kunnen worden? De eerste besprekingen hebben 

plaatsgevonden en die hebben geleid tot een planning en de eerste 

contouren. Betrokken partijen vinden het toetsen van ervaringen in 

het veld van belang: zowel met het gebruik en de ervaringen bij de 

sloopaannemers als bij de afnemers van sloopmaterialen. 

Voorts is de opdrachtgever eveneens hier in beeld. De planning is 

dat de evaluatie in het najaar 2015 wordt afgerond.

Project versterking positie BRL SVMS-007 bij 
opdrachtgevers
Zoals in de terugblik is geduid, wordt het project versterking van de 

positie van de BRL SVMS-007 onder opdrachtgevers ook in 2015 

voortgezet. In samenspraak met STABU wordt bezien op welke wijze 

de inzet van de BRL SVMS-007 als standaard bestekteksten kunnen 

worden opgenomen in het nieuwste programma STABU Bouwbreed 

van februari 2015. Op deze manier zijn de 1.700 licentiehouders 

van de STABU in staat om de BRL SVMS-007 op te nemen in het 

bestek als onderdeel van aanbestedingsprocedures. Licentiehouders 

zijn deskundige ingenieursbureaus maar ook vele opdrachtgevers. 

Verder zullen lopende en nieuwe contacten onderhouden dan wel 

aangeboord worden. Te denken valt aan Aedes, VNG en het RVB en 

individuele opdrachtgevers. Ook worden steekproeven genomen om 

een beter beeld te krijgen van de mate waarin het sloopcertificaat in 

bestekken wordt voorgeschreven. 

Tenslotte zijn uiteraard de beste ambassadeurs de certificaathouders 

zelf: zij weten als geen ander wat de voordelen zijn van het 

sloopcertificaat. SVMS stelt hen de communicatiemiddelen 

beschikbaar om daarmee de opdrachtgevers te blijven motiveren en 

stimuleren om voor veilig en milieukundig slopen een gecertificeerd 

bedrijf in te schakelen. 

Zoals in het voorwoord door Henk van der Linden al aangegeven, is 

SVMS exposant geweest tijdens de Renovatie en Transformatiebeurs 

als onderdeel van de Week van de Bouw van 9 t/m 13 februari 
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2015. Speciaal voor dit evenement is in samenwerking met 

branchevereniging VERAS een promotiefilm gemaakt met 

alle facetten van het sloopproces. Onderdeel van de film is 

ook de duiding van de meerwaarde van het sloopcertificaat. 

Het evenement was een groot succes en is een ideale plaats 

om snel in contact te komen met opdrachtgevers en andere 

stakeholders van SVMS.

Milieucriteria voor het maatschappelijk 
verantwoord inkopen van de ‘Sloop van 
kantoorgebouwen’
Op 8 april jl. is een wijzigingsversie van het document met de 

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen 

van de  ‘Sloop van kantoorgebouwen’ vastgesteld en van 

kracht geworden. Hierin staan selectie- en gunningscriteria 

opgenomen waarmee een (publieke) inkoper rekening dient te 

houden. De BRL SVMS-007 staat hierin concreet genoemd als 

Selectiecriterium 1, te weten, 

de inschrijver hanteert voor sloopwerkzaamheden 

een werkwijze conform de BRL SVMS-007. Verder is 

Gunningscriterium 1 opgenomen: de specificatie van de 

bestemming en verwerking van afvalproducten conform 

BRL SVMS-007. 19 Fracties – indien van toepassing - dienen 

inzichtelijk te worden gemaakt door de inschrijver en de 

bestemming ervan.
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Stap 2 Stap 3 Stap 4Stap 1

De sloopaannemer voert vooraf een 
inspectie van het sloopobject en een 
stoffeninventarisatie uit. 
Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, 
hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van 
de vrijkomende sloopmaterialen. 
Ook worden de risico’s voor de 
arbeidsveiligheid en de omgeving 
geïnventariseerd.

Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, 
met daarin onder meer een beschrijving van 
de wijze van selectief en milieukundig slopen, 
de behandeling en afvoer van vrijkomende 
materiaalstromen en de te treffen 
veiligheidsmaatregelen. Verder worden in 
het sloopplan de uitvoeringseisen van de 
opdrachtgever systematisch weergegeven.

De uitvoering van de sloop vindt plaats 
conform het sloopplan. Bij de uitvoering van 
de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers 
betrokken die deskundig zijn op het 
gebied van veilig en milieukundig slopen. 
Gecertificeerde sloopaannemers werken met 
goedgekeurd materiaal. 
De sloopaannemer dient er verder voor te 
zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk 
is en dat de vrijkomende materiaalstromen 
geen verontreiniging van bodem en 
omgeving veroorzaken.

De oplevering van het project vindt 
plaats in overleg met de opdrachtgever 
en wordt schriftelijk vastgelegd. 
Door de sloopaannemer wordt een 
stoffenverantwoording van de 
vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die 
desgevraagd aan de opdrachtgever wordt 
verstrekt.

3

Voordelen sloopcertificaat

Voordelen voor opdrachtgevers

 Gedegen voorbereiding met inspectie sloopobject en 

 stoffeninventarisatie.

 Stoffenverantwoording en afvoer van vrijkomende 

 sloopmaterialen naar bevoegde afnemers.

 Geen onnodig risico voor mens en milieu: met een 

 BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer kun je gerust zijn 

 over de uitvoering van het project!

Voordelen voor sloopaannemers

 Procesbeheersing en Kwaliteitsmanagement, met 

 onafhankelijke controle door een deskundige CI.

 Het sloopplan: een planmatige voorbereiding en uitvoering.

 Veilig en milieukundig slopen.

 Met de BRL SVMS-007 geef je invulling aan Maatschappelijk 

 Verantwoord Ondernemen (MVO)!

Voordelen voor toezichthouders

 Borging dat regels en voorschriften worden nageleefd en de

 vereiste registraties worden bijgehouden.

 De inzet en aanwezigheid van deskundig personeel ook op het 

 gebied van asbestzorgvuldigheid.

 Sloopaannemers die werken met de BRL SVMS-007, zijn 

 professionals en dat controleert een stuk makkelijker en zekerder!
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“De nieuwe (veiligheids)eisen op de slooplocatie in de 

vorig jaar geëvalueerde SVMS-013, geven me een goed 

gevoel als opdrachtgever bij de uitvoering volgens de 

BRL SVMS-007.” 

Harry Salomons, 

woningbouwvereniging van Acantus

Duurzaam inkopen

De rijksoverheid heeft in overleg met 

marktpartijen en andere overheden 

duurzaamheidscriteria opgesteld, onder 

andere voor de Sloop van Gebouwen. 

In dit zogenoemde criteriadocument is een 

certificaat volgens de  BRL SVMS-007 als 

geschiktheidseis bepaald. Zie voor meer 

informatie het criteriadocument ‘Sloop van 

Gebouwen’ via www.pianoo.nl

! ! !Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke 

sloopvoorschriften opgenomen. Op grond 

van dit besluit dient een sloopklus waarbij 

meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt te 

worden gemeld bij de gemeente. 

De proceseisen in de BRL SVMS-007 sluiten 

aan bij de voorschriften uit het Bouwbesluit.

Meer doen met BRL SVMS-007

Voor ambitieuze sloopaannemers én 

opdrachtgevers biedt de

BRL SVMS-007 een goede basis om concrete 

en controleerbare afspraken te maken rondom 

duurzaam slopen, zoals (hoogwaardig) 

hergebruik van de sloopmaterialen, de 

inzet van emissiearm sloopmaterieel en het 

minimaliseren van omgevingshinder.   

“Ik kan er als inspecteur van op aan dat een 

sloopaannemer die met de BRL SVMS-007 het werk doet, 

hij of zij dit doet volgens 

de aangescherpte asbestbepalingen.” 

Marian Florissen, 

handhaver bij Omgevingsdienst De Vallei
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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




