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1. INLEIDING
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (hierna SVMS) stelt jaarlijks een verslag op over de uitvoering
van de certificatieactiviteiten van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (hierna BRL
SVMS-007) door de betrokken certificatie-instellingen en het beheer van de certificatieregeling. In
2013 is door het bestuur, op voorstel van het CCvD Slopen, besloten om twee versies uit te brengen.
Een gedetailleerd jaarverslag voor met name intern gebruik en een publieksversie van het jaarverslag.
De voorliggende gedetailleerde versie van het jaarverslag bevat vooral informatie over de uitvoering
van de certificatieactiviteiten door de betrokken certificatie-instellingen op het gebied van de BRL
SVMS-007. Ook bevat het verslag de resultaten van de evaluatie van de wijzigingsversie 2012 van de
BRL SVMS-007. Tot slot wordt verslag gedaan van de beheersactiviteiten van SVMS, inclusief de PR
activiteiten. Volgens artikel 4 van de overeenkomst (SVMS-005) tussen SVMS en de certificatieinstellingen (hierna CI’s), rapporteert de CI jaarlijks over de uitvoering van haar certificatieactiviteiten.
Het verslag is mede hierop gebaseerd.
Dit verslag is besproken in bestuur en CCvD Slopen en vervolgens vastgesteld. Zo nodig worden op
basis van de bevindingen vervolgacties genomen.
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2. NORMDOCUMENT EN BEHEERSZAKEN
2.1. Normdocument en wijzigingsbladen
Per 16 juli 2012 is een integraal gewijzigde versie van de BRL SVMS-007 (versie 2012-01) van kracht,
die de versie 07-01 heeft vervangen. Zie voor meer informatie over de wijzigingen het jaarverslag over
2012. Aansluitend op de wijziging van de BRL SVMS-007, is ook de Schouwingslijst (SVMS-009)
aangepast inclusief een nadere uitwerking van het sanctiebeleid. Er is een overgangsregeling
vastgesteld (SVMS-010), met als einddatum 16 oktober 2013. Elders in dit verslag wordt over de
uitvoering daarvan gerapporteerd. Net als in 2012, is ook 2013 nog een overgangsjaar waarin
bestaande certificaten zijn omgezet naar de 2012-01 versie van de BRL.
De BRL SVMS-007 is in 2013 niet gewijzigd. Wel is er een wijzigingsblad met kenmerk 3SVMSSEC.05592.D vastgesteld betreffende een verlenging van de overgangstermijn om te voldoen aan de
deskundigheidseisen in paragraaf 3.3.1 van de BRL (Voorman Sloopwerken uiterlijk 01-01-2014 en
Uitvoerder Sloopwerken uiterlijk 01-07-2014). Ook is er een informatieve Handreiking bewijsvoering
deskundigheidseisen BRL SVMS-007 vastgesteld (kenmerk SVMS-DOC.06724.D). Hierop wordt in
hoofdstuk 5 nader ingegaan.

2.2. Certificatie-instellingen
Per 31 december 2013 zijn de volgende vijf certificatie-instellingen geaccrediteerd voor de BRL
SVMS-007: Eerland Certification B.V., SGS Intron Certificatie B.V., KIWA Nederland N.V., TÜV
Nederland QA B.V. en SGS Nederland B.V. SGS Nederland B.V. heeft in 2013 besloten haar
certificaten in beheer over te dragen SGS INTRON B.V. per 01-01 2014.

2.3. Beoordeling SVMS door Raad voor Accreditatie
Op 1 juli 2013 is door de Raad voor Accreditatie (RvA) een herbeoordeling uitgevoerd. Er zijn door de
RvA geen afwijkingen vastgesteld en geconcludeerd is dat wordt voldaan aan RvA-13. De acceptatie
van SVMS als CCvD / beheersstichting voor de BRL SVMS-007 is door de RvA gecontinueerd tot 0112-2017. In 2015 zal een tussentijdse beoordeling plaatsvinden.
Door de RvA is aandacht gevraagd voor de participatie van leden van het CCvD Slopen in de
vergadering en de regelmaat van vergaderen. Dit is in bestuur en CCvD besproken. In 2012 is het
CCvD minder regelmatig bijeengeweest vanwege de afwikkeling van de wijzigingsversie. Vanaf 2013
zal het CCvD Slopen weer minimaal 2 keer per jaar vergaderen en verder zo vaak als nodig is. Voorts
heeft de RvA aandacht gevraagd voor een onduidelijkheid in de certificatieregeling ter zake mobiele
puinbrekers (paragraaf 4.7.7, voetnoot 4). Dit is geagendeerd voor het CI overleg en het CCvD.
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2.4. PR en communicatie
In 2012 zijn door SVMS nieuwe promotiemiddelen ontwikkeld. Er is een promotiefilm gemaakt, die
voor de verschillende actoren de meerwaarde van gecertificeerde sloopaannemers weergeeft. Ook is
een nieuwe informatiebrochure gemaakt en is de website qua vormgeving en inhoud in een nieuw
jasje gestoken. Certificaathouders kunnen promotiemiddelen bij het secretariaat bestellen. Op diverse
gelegenheden is de BRL SVMS-007 als de certificatiereling voor veilig en milieukundig slopen
gepresenteerd. In 2013 zijn alle certificaathouders opnieuw geïnformeerd over de PR middelen en ook
aangezet om deze vooral te gebruiken richting relaties.
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3. AANTAL CERTIFICAATHOUDERS IN 2013
Op basis van door de CI’s verstrekte informatie wordt door het secretariaat jaarlijks gecontroleerd of
het certificaatregister op www.veiligslopen.nl actueel is. Dat is ter controle, want volgens artikel 4 van
SVMS-005 doet de CI binnen een week na afgifte van een certificaat hiervan melding aan SVMS.
SVMS verwerkt deze gegevens uiterlijk binnen 5 werkdagen in het certificaatregister.
Onder een nieuwe certificaathouder wordt verstaan een certificaathouder die op het moment van
afgifte niet beschikte over een certificaat conform de BRL SVMS-007. Certificaathouders die tijdig
veranderen van certificatie-instelling, worden derhalve niet als nieuwe certificaathouders aangemerkt.
Certificaathouders die het certificaat beëindigen en later beslissen toch weer voor certificatie op te
gaan, worden aangemerkt als een nieuwe certificaathouder.
Certificaathouders krijgen een uniek SVMS-SL certificaatnummer van de CI, op basis van een door
SVMS aan de CI verstrekt kavel aan certificaatnummers. Certificaathouders die veranderen van CI
krijgen daardoor een nieuw certificaatnummer, binnen het kavel aan nummers van de desbetreffende
CI. Jaarlijks wordt gecontroleerd in hoeverre het kavel aan certificaatnummers is verbruikt.
In tabel 5.1 staat het verloop van het aantal certificaathouders over 2013 in relatie tot de voorgaande
jaren schematisch weergegeven. Dit overzicht is gebaseerd op door de CI’s verstrekte informatie en
de controle daarvan op basis van het certificaatregister.
Tabel 5.1: totaal aantal certificaathouders in de periode 2013 (peildatum 31-12-2013)
Jaar

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal certificaathouders

148

170

174

175

163

Nieuw afgegeven certificaten
Beëindigde certificaten

27
4

28
3

16
7

13
12

8
20

In tabel 5.2 staat het aantal certificaathouders per certificatie-instelling weergegeven.
Tabel 5.2: aantal certificaathouders per certificatie-instelling (peildatum 31-12-2013)
SGS Intron

Eerland

TUV

KIWA

SGS

Totaal

50

58

30

15

10

163

Uit het overzicht blijkt dat het totaal aantal certificaathouders in 2013 met circa 7% is verminderd. Dat
is een trendbreuk met de voorgaande jaren, waarin het aantal certificaathouders is gegroeid of gelijk
gebleven. Terugkijkend over de achterliggende jaren, in een periode van laagconjunctuur in de bouw,
kan worden geconcludeerd dat het aantal certificaathouders relatief stabiel is gebleven.
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Met de CI’s is afgesproken dat bij de melding aan SVMS over de beëindiging van een certificaat wordt
aangegeven wat de reden van beëindiging is. Een deel van de beëindigde certificaten betreft de
overgang naar een andere CI. Dat is uiteraard niet van invloed op het totaal aantal certificaathouders.
Verder zijn er voor beëindigde certificaten in 2013 de volgende redenen aangevoerd:
- organisatorische wijzigingen, waardoor een certificaathouders onder een beheer/ bedrijfsgroep
gaat en op het niveau van het concern een certificaat heeft;
- geen / te weinig sloopwerkzaamheden;
- niet kunnen oplossen van de afwijkingen;
- financiële redenen.
Het SVMS certificaatregister is per CI gecheckt, waarbij aan CI’s is gevraagd of het register klopt met
de informatie van de desbetreffende CI. Daardoor kan worden aangenomen dat het SVMS
certificaatregister volledig en actueel is.
Certificaten worden afgegeven voor een periode van 3 jaar en daarna volgt hercertificatie. In 2013 zijn
in totaal 59 certificaathouders hergecertificeerd. Aan het einde van 2013 waren alle certificaathouders
gecertificeerd volgens de 2012-01 versie van de BRL SVMS-007. Geconcludeerd is dat de overgang
volgens SVMS-010 goed is verlopen.
Regelmatig nemen derden (zoals gemeenten en opdrachtgevers) contact op met SVMS met vragen of
de BRL of over de vraag of een bepaald bedrijf (nog) gecertificeerd is. Vragen over individuele
certificaathouders worden doorverwezen naar de desbetreffende certificatie-instelling.
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4. GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN EN SANCTIES
4.1. Inleiding
In het jaarverslag van SVMS wordt gerapporteerd over het aantal afwijkingen dat door de
verschillende certificatie-instellingen wordt uitgeschreven. Dat betreft deels een kwantitatieve analyse,
waaruit een gemiddeld aantal afwijkingen per certificaathouder kan worden afgeleid. Uiteraard kunnen
hieraan geen absolute conclusies worden verbonden, maar het geeft wel een indicatie van het
afwijkingenbeleid van de certificatie-instellingen. Deze informatie is telkens onderwerp van bespreking
in het (harmonisatie) overleg met certificatie-instellingen.
In dit verband is 2013 nog een bijzonder jaar, aangezien er sprake is van de overgangsperiode waarin
bestaande certificaten worden omgezet naar de 2012-01 versie van de BRL SVMS-007. Uit de door
CI’s verstrekte informatie is gebleken dat het overgrote deel van de beoordelingen is uitgevoerd op
basis van de 2012-01 versie van de BRL. Daarom is in overleg met de CI’s besloten alleen de data
van deze beoordelingen te rapporteren (en dus niet zoals in 2012 ook betreffende de 2007-01 versie).
Gelijktijdig met de wijzigingsversie is ook het sanctiebeleid aangepast, waarbij in SVMS-009
(Schouwingslijst) de eisen (normparagrafen) zijn ingedeeld in categorie A en B afwijkingen. Ook is
daarin een type-indeling van afwijkingen opgenomen (zie tabel 6.2). Dit is verwerkt in de rapportage.

4.2. Aantal audits en projectbeoordelingen en afwijkingen en sancties
De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal beoordelingen en het aantal
geconstateerde afwijkingen. De CI’s staan in willekeurige volgorde aangeduid met A t/m E.
Tabel 4.2.1: aantal audits en projectbeoordelingen in 2013per CI (versie 12-01)
Omschrijving
Bedrijfsaudits
Audits n.a.v. afwijkingen
Projectbeoordelingen

A
58
70
108

B
63
4
141

C
14
0
30

D
28
3
59

E
10
2
6

Tabel 4.2.2: aantal geconstateerde afwijkingen in 2013 per CI (versie 12-01)
Omschrijving
Bedrijfsaudits
Projectbeoordelingen

A
222
206

B
106
153

C
22
61

D
13
43

E
5
1

Tabel 4.2.3: gemiddeld geconstateerde afwijkingen in 2013 per CI per audit (versie 2012-01)
Omschrijving
Bedrijfsaudits
Projectbeoordelingen

A
1.73
1.89

B
1.58
1.09

C
1,43
2,03

D
0.42
0.73

E
0.50
0,17
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Tabel 4.2.4: type afwijkingen (volgens SVMS-009) versie 12-01 in 2013 per CI
Type afwijking
Type A (voorheen kritisch),
herstel binnen één maand
Type B (voorheen niet-kritisch),
herstel binnen 6 maanden

A

B

C

D

E

125

78

45

12

3

304

181

38

44

3

Bijlage 1 van dit jaarverslag bevat een specificatie van het aantal geconstateerde afwijkingen per
normparagraaf. Dat geeft een indruk van de punten / onderwerpen waarvoor de meeste
tekortkomingen worden geconstateerd.
Uit de tabellen hierboven blijkt dat er tussen de CI’s een forse spreiding is tussen het gemiddeld aantal
afwijkingen dat uitgeschreven wordt. Dit is besproken in het overleg van certificatie-instellingen, maar
er is geen afdoende verklaring gevonden. Eén van de oorzaken kan zijn dat er tussen auditoren
verschil bestaat over de wijze waarop een afwijking wordt gekwalificeerd, met name als in een situatie
meerdere normparagrafen worden overtreden. Er bestaat dan de keuze om hiervoor één (de
maatgevende normparagraaf) of juist meerdere afwijkingen (alle toepasselijke normparagrafen) uit te
schrijven. De spreiding in het gemiddeld aantal geconstateerde afwijkingen is eerder al geconstateerd.
Om tot een meer uniform (geharmoniseerd) sanctiebeleid te komen is het sanctiebeleid aangepast
(paragraaf 6.4 van de BRL SVMS-007 versie 2012-01 en SVMS-009). Dit sanctiebeleid harmoniseert
echter het type afwijking, maar niet zo zeer wanneer een afwijking wordt uitgeschreven.
Een evenwichtiger beleid rondom het uitschrijven van afwijkingen c.q. de wijze waarop afwijkingen
worden gekwalificeerd is een aandachtspunt.
Op basis van door de CI’s beschikbaar gestelde informatie blijkt dat in 2013 door de certificatieinstellingen in totaal 3 schorsingen opgelegd aan certificaathouders op basis van financiële redenen.
Er is tweemaal een certificaat ingetrokken op eigen verzoek van de certificaathouder dan wel op basis
van het betalingsgedrag van de certificaathouder.
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5. EVALUATIE WIJZIGINGSVERSIE 2012
Medio 2012 is de wijzigingsversie van de BRL SVMS-007 in werking getreden. De achterliggende
periode is de overgang van de 2007 naar de 2012 versie van de BRL in het CCvD Slopen en het
overleg van certificatie-instellingen (hierna CI overleg) bewaakt. Dit hoofdstuk bevat de resultaten van
de (eerste) evaluatie van de wijzigingsversie.
Allereerst wordt kort het overall beeld geschetst. Daarna wordt ingegaan op de onderstaande
bijzondere evaluatiepunten, waarvoor bij vaststelling van de wijzigingsversie door het CCvD Slopen is
besloten om deze op toetsbaarheid te evalueren:
- deskundigheidseisen Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken;
- deskundigheideis inzake asbest;
- onderscheid typen sloopprojecten;
- uitsluiting proceseisen voor uitsluitend uitleen c.q. verhuur materieel en middelen.

5.1. Overall beeld wijzigingsversie
De ervaringen met de BRL SVMS-007 zijn positief en de wijzigingsversie wordt als een verbetering
gezien. Voor certificatie-instellingen is de BRL goed hanteerbaar en goed te toetsen. Zie hiervoor ook
de evaluatie op de bijzondere punten hieronder.
De reacties vanuit het werkveld zijn ook verder positief. De indruk bestaat dat opdrachtgevers in
toenemende mate vragen om een certificaat volgens de BRLSVMS-007. Ook door de Inspectie SZW
is aangegeven dat de indruk bestaat dat het sloopcertificaat een bijdrage levert aan veilig slopen. Er
vindt een verkenning plaats van de mogelijke rol die het certificaat kan spelen in ‘horizontaal’ toezicht.
Certificaathouders zijn eveneens relatief positief over de certificatieregeling. De wijzigingsversie heeft
niet geleid tot veel bedrijven die gestopt zijn met certificatie. Met name de extra deskundigheidseisen
hebben forse impact op de bedrijfsvoering (zie hieronder).
Op bepaalde normparagrafen is er bij met name de certificatie-instellingen nog wel behoefte aan
nadere invulling van de eisen. Dat is onderwerp van het CI overleg en wordt waar nodig geagendeerd
voor het CCvD Slopen. In dat verband is in 2013 ook besloten om in 2014 de schouwingslijst in
SVMS-009 te evalueren. Voor certificatie-instellingen is nog een nadeel dat projecten niet vooraf
gemeld hoeven te worden, waardoor het plannen van onaangekondigde projectbeoordelingen voor
sommige certificatie-instellingen als een knelpunt wordt gezien en het minder goed mogelijk is
onaangekondigde projectbeoordelingen uit te voeren.
De evaluatie van document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie) is gestart in 2013 en zal
in 2014 worden afgerond. De eisen ter zake de afzet van vrijkomende sloopmaterialen (met name
hoofdstuk 5) in relatie tot de productbladen (SVMS-008) is regelmatig onderwerp van discussie. In
2013 is besloten om dit te evalueren aansluitend op de evaluatie van SVMS-013.
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5.2. Deskundigheidseisen Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken
In de wijzigingsversie van de BRL SVMS-007 zijn in paragraaf 3.3.1 deskundigheidseisen opgenomen,
waarbij wordt verwezen naar de eindtermen voor Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken
die zijn vastgesteld door de Stichting Vakopleidingen Slopen.
Er is in de BRL een overgangstermijn bepaald en die is in februari 2013 gewijzigd door middel van het
wijzigingsblad met kenmerk 3SVMS-SEC.05592.D (Voorman Sloopwerken uiterlijk 01-01-2014 en
Uitvoerder Sloopwerken uiterlijk 01-07-2014).
De deskundigheid dient te worden aangetoond door middel van een diploma afgegeven door SVS of
een daarmee vergelijkbare deskundigheidsverklaring. In het laatste geval dient gespecificeerd per
eindterm te worden aangetoond dat de persoon beschikt over de vereiste deskundigheid. Als
hulpmiddel daarvoor is in 2013 de Handreiking bewijsvoering deskundigheidseisen BRL SVMS-007
vastgesteld (kenmerk SVMS-DOC.06724.D).
Door de CI’s is aangegeven dat het gros van de certificaathouders aan deze eis inmiddels invulling
heeft gegeven. De inschatting is dat betreffende de Voorman Sloopwerken circa 50% van de bedrijven
er voor kiest om het SVS diploma te halen en de andere circa 50% kiest voor een alternatieve
deskundigheidsverklaring. Voor de Uitvoerder Sloopwerken verstrijkt de overgangstermijn in juli 2014,
dus daarin bestaat per eind 2013 nog geen goed beeld. De indruk is bovendien dat voor de Uitvoerder
Sloopwerken binnen het bedrijf vaak het middelbaar en hoger opgeleide personeel wordt
gekwalificeerd, die voor een (groot) deel al voldoen aan de deskundigheidseisen. Overigens voldoen
werknemers regelmatig al aan de deskundigheidseisen, bijvoorbeeld door diploma’s van
rechtsvoorgangers van SVS te overleggen.
Het toetsen van de deskundigheidsverklaringen wordt door de certificatie-instellingen als complex
ervaren. Er is beperkte tijd beschikbaar en de beoordeling moet op basis van aangeleverde
documentatie (cursussen, opleidingen en portfolio) plaatsvinden. Er zijn voorbeelden bekend waarin
de certificaathouder ‘creatieve oplossingen’ heeft bedacht, waarmee ‘op papier’ aan de eisen wordt
voldaan terwijl de auditor twijfelt aan de werkelijke deskundigheid. Verreweg het makkelijkste is als
een diploma van SVS wordt overgelegd. Toetsen volgens de eis in de BRL als zodanig is mogelijk,
maar daarmee kan niet altijd de werkelijke deskundigheid ten volle worden beoordeeld.
Auditoren geven aan dat de deskundigheidseisen in ieder geval een bewustwording in gang hebben
gezet, waarin bedrijven volgens de eisen in de BRL moeten nadenken hoe de deskundigheid binnen
het bedrijf is geregeld en dit ook moeten vastleggen en aantonen. Ook vanuit de certificaathouders
zijn er positieve reacties over de werking van de deskundigheidseisen en dat deze een positieve
bijdrage leveren aan de kwaliteit en veilig en milieukundig slopen. Uiteraard zijn er ook bedrijven die
iedere extra eis ‘teveel vinden’.
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Eindconclusie is dat de deskundigheidseisen een toegevoegde waarde leveren aan de doelstelling
van de certificatieregeling en dat er voldoende kaders zijn om het voldoen aan de gestelde eisen te
toetsen. Voor de toekomst is aan de orde de vraag of de eisen kunnen worden aangescherpt, zowel
inhoudelijk als de vorm van bewijsvoering (inperken van alternatieve deskundigheidsverklaring).

5.3. Deskundigheidseis asbest
In de BRL SVMS-007 is opgenomen dat op ieder project een medewerker met asbestdeskundigheid
aanwezig moet zijn. In paragraaf 3.1.1 is opgenomen waaruit deze deskundigheid moet bestaan en
dat deze kennis moet zijn verworven door een opleiding of instructie. De certificaathouder moet dat
aantonen.
De certificatie-instellingen zijn over het algemeen positief over de toetsbaarheid van deze
deskundigheidseis. In de bedrijfsaudit kan dit worden geverifieerd. De auditor baseert zich daarbij over
de certificaten / bewijzen van deelname aan een opleiding of instructie en informatie over de inhoud
daarvan. Waar nodig wordt geïnformeerd naar de opzet en tijdsduur van de opleiding of instructie, om
een indruk te krijgen of dit serieus is ingevuld. De norm stelt hieraan overigens verder geen eisen.
Discussiepunt is dat tijdens projectbeoordelingen het voldoen aan deze eis niet altijd goed getoetst
kan worden, omdat het bewijs (certificaat / bewijs van deelname) niet op de projectlocatie aanwezig is.
Dat geldt echter ook voor andere deskundigheid, zoals BHV of VCA diploma. De auditor toetst in de
projectbeoordeling de betreffende persoon op zijn deskundigheid door vragen over asbest te stellen in
relatie tot de gestelde eisen.
Eindconclusie is dat deze eis voldoende is te toetsen en inhoudelijk een bijdrage levert aan
asbestzorgvuldigheid op de slooplocatie.

5.4. Onderscheid typen sloopprojecten
In de wijzigingsversie van de BRL SVMS-007 is onderscheid gemaakt tussen typen van projecten
3
(projecten met minder en meer dan 10m sloopmaterialen en spoedeisende projecten). Gebleken is
dat dit onderscheid goed toetsbaar is en ook verder geen problemen oplevert. In de praktijk blijkt dat
veel bedrijven er voor kiezen om in de werkvoorbereiding en uitvoering geen onderscheid te maken in
‘kleine’ en ‘grote’ sloopprojecten.

5.5. Uitsluitend uitleen c.q. verhuur van materieel en arbeidskrachten
In de wijzigingsversie van de BRL SVMS-007 is bepaald dat de projecteisen niet van toepassing zijn
op uitsluitend de uitleen c.q. verhuur van materieel en arbeidskrachten. Deze bepaling levert in de
praktijk geen knelpunten op. Niet uitgesloten is dat ‘kleine’ projecten buiten het blikveld van de CI
blijven.
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BIJLAGE 1 SPECIFICATIE AFWIJKINGEN PER NORMPARAGRAAF
Onderstaande tabel bevat een specificatie van het aantal geconstateerde afwijkingen per
normparagraaf. Dat geeft een indruk van de punten / onderwerpen waarvoor de meeste
tekortkomingen worden geconstateerd. Ter toelichting nog het volgende.
-

-

De door CI’s verstrekte gespecificeerde overzichten van afwijkingen per normparagraaf komt niet
helemaal overeen met de opgave van het totaal aantal afwijkingen. Het verschil is kleiner dan 5%
en in zoverre is dat voor het inzicht in deze tabel niet significant.
Indien op basis van de verstrekte input door CI’s een niet bestaande paragraaf van de BRL
SVMS-007 is aangegeven, is deze ingedeeld op de regel van het hoofdstuk.

Paragraaf

Paragraaf BRL SVMS-007, versie 12-01

Type afwijking
A

B

1.4

Termen en definities

1

2

Eisen te stellen aan de sloopaannemer

2.1

Managementsysteem

1

2.1.1

Algemene eisen

1

2.1.2

Systeemhandboek

2.1.3

Beheersing van documenten

2.1.4

Beheersing van registraties

4

12

2.1.5

Wet- en regelgeving

7

8

2.1.6

Risico-inventarisatie en –evaluatie

2.1.7

Verzekeringen

1

3

2.1.8

Procedure onverhoeds aantreffen van asbest

10

6

2.2

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

2.3

Directieverantwoordelijkheid

2.4

Inkoop

1

2.4.1

Leveranciersbeoordeling

3

2.4.2

Inkoopgegevens

1

2.4.3

Ingangscontrole

2.5

Bewaking en meting

2.5.1

Projectbeoordelingen

7

6

2.5.2

Interne audits

19

17

2.5.3

Corrigerende maatregelen

1

8

2.5.4

Beheersing van klachten en tekortkomingen

1

2.5.5

Klanttevredenheid

2.5.6

Projectevaluatie

1

7

2

2
1

2

3
1

17
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2.6

VGM Checklist Aannemers

3

Management van personeel en middelen

3.1

Personeel

3.1.1

1

43

Opleiding en kwalificatie personeel

14

19

3.1.2

Persoonlijke beschermingsmiddelen

14

8

3.2

Beheersing van materieel en middelen

4

Eisen te stellen aan het proces

4.1

Algemeen

1

11

4.2

Sloopprojecten minder dan 10 m3 sloopmateriaal

8

9

4.3

Sloopprojecten 10 m3 of meer sloopmateriaal

4.3.1

Werkaanvraagbeoordeling

4.3.2

Inspectie sloopobject / stoffeninventarisatie

4.3.3

Aanbieding

6

4.3.4

Opdracht (contractbeoordeling)

8

4.3.5

Werkvoorbereiding

19

76

4.3.6

Uitvoering sloop

78

65

4.3.7

Behandeling en afvoer sloopmaterialen

18

51

4.3.8

Oplevering (nazorg)

4.3.9

Stoffenverantwoording

4.4

Spoedeisend sloopproject

3

4

5.2

Inventarisatie afnemers en acceptatiecriteria

14

52

6.2

Initiële beoordeling

6.5

Periodieke projectbeoordelingen

6.7

Tijdsbesteding certificatie-instelling

19

15
10

12
8

23

9

Niet ingedeeld
Totaal afwijkingen A en B

5

1

10

17

256

560
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