
Welkom!

BRL SVMS-007

in de circulaire economie



Programma

15.30 uur Ontvangst en koffie

16.00 uur Opening door de middagvoorzitter

16.05 uur Inleiding en voorstelronde

16.10 uur Informatiebladen 

16.30 uur BRL SVMS-007 in aanbestedingen

16.50 uur BRL SVMS-007 in de circulaire economie

18.00 uur Afsluiting en gelegenheid tot nuttigen maaltijd





Informatiebladen



De meest voorkomende NC’s



Toetspunt 67

“Wordt een volledig projectwerkplan (inclusief scheidingsplan) 

opgesteld dat is afgestemd op de aard en omvang van het 

project, in het bijzonder uit het oogpunt van veiligheid en 

milieu?”

(17 afzonderlijke toetspunten)

Hoe kan SVMS hierbij helpen?



Wet- en regelgeving in de BRL (I)

▪ Wet- en regelgeving algemeen

▪ 2.1.5 Overzicht 

▪ Asbestverwijderingsbesluit

▪ 4.2 en 4.3.1 Nagaan asbestinventarisatieplicht en check op 

gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

▪ 4.3.6 Rapport asbestinventarisatie

▪ Arbeidsomstandighedenbesluit

▪ 4.3.1 Bouwprocesbepalingen: kennisgeving, V&G-plan ontwerpfase, 

aanstelling coördinator 

▪ Besluit melden bedrijfsafvalstoffen

▪ 5. Omschrijving sloopmateriaal, Euralcode



Wet- en regelgeving in de BRL (II)

(Regeling) Bouwbesluit

▪ 4.3.2 en 4.3.9 Stoffeninventarisatie, scheiden en verantwoording

▪ 4.3.5 Beschrijving uitvoering sloopproject

▪ 4.3.5 en 4.3.6 Sloopmelding

▪ 4.3.7 Afvoer van sloopmaterialen

Grondroerdersregeling (WION)

▪ 4.3.5 Afsluitprotocol, KLIC-melding

Wet milieubeheer

▪ 4.3.7 Afvoer sloopmaterialen naar erkende verwerker

Besluit mobiel breken

▪ 4.3.7 Check op kernbepalingen





Controle door CI’s

▪ Wel op in de BRL genoemde wetgeving

▪ Niet op overige wetgeving:

▪ Wabo/APV

▪ het kappen van bomen kappen;

▪ het aanleggen van een (tijdelijke) uitrit;

▪ het plaatsen van hekwerken / reclameborden;

▪ de onttrekking van grondwater of de lozing van grondwater;

▪ het plaatsen van containers of materieel op de openbare weg;

▪ afsluiten van een weg

▪ Wet Keten Aansprakelijkheid

▪ G-rekening etc



Hoe stimuleren dat BRL SVMS-007

meer wordt voorgeschreven?







Wanneer wordt de BRL voorgeschreven?

Terugkoppeling van de inventarisatie:

▪ Onderhands/openbaar

▪ Totaalsloop/renovatie

▪ Gemeente/Projectontwikkelaar/Woningbouwcorporatie



Hoe vergroten we de rol van 

BRL SVMS-007 in aanbestedingen?

Terugkoppeling



BRL SVMS-007 

in de circulaire economie



Naar een circulaire BRL

▪ Project BRL SVMS-007 in de circulaire economie

▪ Circulair 2050, de bouw veroorzaakt

▪ Grondstoffenverbruik 50%

▪ Energieverbruik 40%

▪ Waterverbruik 30%

▪ Richtingen voor de BRL SVMS-007, wat gebeurt er om ons heen

▪ Tafels: certificaathouders, bestekschrijvers, opdrachtgevers

▪ Tekstvoorstellen voor College van Deskundigen

▪ Wat doet uw bedrijf “circulairder” dan de BRL voorschrijft?



Richtingen voor een circulaire BRL

▪ BREEAM Sloop

▪ Sterrensysteem

▪ Accent op arbeidsomstandigheden en milieu, “zachte” norm

▪ Wensen van opdrachtgevers

▪ CO2

▪ Stoffeninventarisatie

▪ Specifieke afzet van bepaalde stromen

▪ Systeemverbetering

▪ Een procedure voor het zoeken van en omgaan met nieuwe 

afzetkanalen van vrijkomende materialen op bedrijfsniveau

▪ Differentiatie op bedrijfsniveau en / of projectniveau;

▪ Productcertificatie (dus de vrijkomende materiaalstromen).



Naar een circulaire BRL (III)

▪ Wat zou er passen in een nieuwe BRL?



Richting voor de BRL

▪ Betekenis van BRL in de circulaire economie vergroten: 

toevoegen van concrete eisen;



Stellingen over de BRL SVMS-007 

in de Circulaire Economie



Stelling 1

Het certificaat BRL SVMS-007 is een goed instrument om als 

sloopaannemer  je te onderscheiden op het gebied van Circulair 

Slopen. Er moeten dan wel concretere eisen over dit thema 

worden opgenomen. 



Stelling 2

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen zou een sterrenregeling 

moeten zijn. Bepaalde eisen zijn facultatief en de echte toppers 

kunnen er voor kiezen om voor de gouden ster te gaan. 



Stelling 3

Circulair Slopen kan niet zonder de opdrachtgever. Via bestek / 

contract bepalen opdrachtgever en sloopaannemer projectspecifieke 

eisen.

De BRL SVMS-007 moet de mogelijkheid bieden dat de CI wordt 

ingeschakeld om voor een specifiek project de 

stoffeninventarisatie, het scheidingsplan en de daadwerkelijke 

afzet van vrijkomende materialen te verifiëren.



Stelling 4

Circulair Slopen vereist een uitgebreidere stoffeninventarisatie dan 

nu is voorgeschreven in de BRL. Dit vereist een hoger detailniveau.

De eisen aan de stoffeninventarisatie moeten worden 

aangescherpt. 



Stelling 5

Ook omgevingsmanagement (stof, geluid, hinder) is een thema op 

het gebied van duurzaamheid. De BRL zou op 

omgevingsmanagement best wat strengere eisen mogen 

bevatten. 



Stelling 6

Een BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer moet zich op 

bedrijfsniveau ook aantoonbaar inspannen om afzetkanalen te 

zoeken voor hergebruik van sloopmaterialen in de Circulaire 

Economie.



Stelling 7

De gecertificeerde sloopaannemer zou jaarlijks op bedrijfsniveau de 

prestaties op het gebied van Circulair Slopen moeten aantonen. Dus 

rapporteren over concrete activiteiten die zijn ondernomen en 

over de hoofwaardige afzet van sloopmaterialen. 



Stelling 8

De BRL SVMS-007 moet doorgroeien naar een 

productcertificatieregeling, waarbij de vrijkomende 

sloopmaterialen zoals sloophout aantoonbaar voldoen aan 

bepaalde specificaties. 



Stelling 9

De BRL SVMS-007 gaat over slopen. Thema’s zoals CO2 bewust 

werken zijn al in een andere certificatieregeling geregeld en 

moet je niet ook nog eens in de BRL regelen. 



Korte samenvatting



Dank voor uw input!


