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Kenmerk :  6SVMS-RVA.10698.N  

Betreft  :  toelichting op a.s. wijziging BRL SVMS-007 mede ter invulling van de wijziging van 

 de ISO 17021-1:2015 en in verband met de wijziging van eisen aan 

 Schemabeheerders 

Status  :  definitief 

Voor  :  relatiebeheerder Raad voor Accreditatie 

Datum  :  27 december 2016  

 

Inleiding 

 

Per brief van de Raad voor Accreditatie (hierna: RvA) met kenmerk RvA 77483 d.d. 12 december 2016 is de 

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (hierna: SVMS) geïnformeerd over de aanstaande “beleidswijziging 

schema’s en schembeheerders”. Hiernaast heeft SVMS een e-mailbericht ontvangen van mevrouw J. Kaljee 

van de RvA d.d. 16 december met een attentie op het indienen van een F 106 meldingsformulier aangaande 

de invoering van de ISO/IEC 17021-1:2015 (hierna: ISO 17021). 

 

In voornoemde brief van 12 december is onder meer, en voor zover hier relevant, weergegeven welke 

procedure van toepassing is voor een thans geaccepteerde schemabeheerder die op basis van de huidige 

regels nog een schemawijziging wil doorvoeren. 

 

Deze situatie is voor SVMS van toepassing, aangezien thans een procedure tot wijziging van de BRL SVMS-

007 loopt. Hieronder wordt de stand van zaken van de wijzigingsprocedure toegelicht, in relatie ook tot 

voornoemde berichtgeving van de RvA.  

 

Stand van zaken wijzigingsprocedure BRL SVMS-007 

 

In de eerste helft van 2016 is een wijzigingsvoorstel BRL SVMS-007 voorbereid door een daarvoor door het 

CCvD Slopen ingestelde Werkgroep. In vervolg daarop is het wijzigingsvoorstel door het CCvD in ontwerp 

vastgesteld. In de periode van 1 september tot en met 14 oktober 2016 zijn de wijzigingsvoorstellen op de 

BRL SVMS-007 ter consultatie voorgelegd aan het werkveld. Dat heeft geleid tot enkele zienswijzen.  

 

De inhoudelijke wijzigingen staand nader geduid in de aangehechte notitie met kenmerk 6SVMS-

SEC.10274.V, die als toelichting bij het ontwerp zijn gevoegd. De wijzigingen betreffen kortweg: 

1. wijziging van de eisen gesteld aan de omgang met en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen; 

2. aanvulling van de eisen betreffende de tenaamstelling van afgegeven certificaten; 

3. inpassing van wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D (juli 2015, aanvullende eisen inhuur en uitbesteding); 

4. schrappen van de overgangstermijn in paragraaf 3.1.1 (deze overgangsregeling was al uitgewerkt); 

5. verwerken van de interpretaties 13-01 en 14-01 uit het interpretatiedocument (SVMS-014). 

 

Gelijktijdig zijn in overleg met de certificatie-instellingen wijzigingen van de BRL SVMS-007 ten gevolge van 

de ISO 17021 voorbereid. Conform het gestelde in de RvA mail d.d. 16 december 2016 zijn dit geen zware 

inhoudelijke wijzigingen. De wijzigingen zijn opgenomen in het document “Commentaartabel m.b.t. wijziging 

ISO 17021 in BRL SVMS-007 (versie CCvD Slopen, d.d. 22 november 2016)” zoals gehecht aan deze notitie.  
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Na bespreking in het CKI overleg zijn de zienswijzen voorgelegd ter behandeling aan het CCvD Slopen van 

22 november jl. Beoogd was inwerkingtreding van het aangepaste Schema per 1 januari a.s. Echter, de CCvD 

Slopen vergadering heeft door omstandigheden geen doorgang gevonden en is verplaatst naar 12 januari a.s.  

 

In deze CCvD vergadering worden de zienswijzen behandeld. In een schriftelijke ronde kort nadien zal het 

gewijzigde Schema worden voorgelegd aan het CCvD met een verzoek om tijdige vaststelling (uiterlijk 1 

februari). Na goedkeuring door het bestuur wordt het nieuwe Schema BRL SVMS-007 per 15 februari 2017 

aan de RvA aangeboden. 

 

Inmiddels zijn de certificaathouders geïnformeerd over de te verwachten inwerkintreding per 1 februari a.s., 

waarna een overgangsperiode van drie maanden is voorzien. 

 

Met inachtneming van voornoemde procedure wordt voldaan aan het gestelde in voornoemde RvA brief van 

12 december jl. Deze notitie dient als een aanmelding / mededeling zoals genoemd in deze brief te worden 

beschouwd. Vanwege de uitstel van de Collegevergadering zijn de wijzigingen niet doorgevoerd per 1 januari 

2017 en dat geldt dientengevolge ook voor de aanpassingen ter zake ISI 17021. Conform de mail van de RvA 

d.d. 16 december 2016 is alvast een concept F106 ingevuld. Het definitieve formulier zal zoals aangegeven 

uiterlijk op 15 februari a.s. worden overgelegd.  

 

Bijlagen: 

- oplegnotitie inzake enkele wijzigingen op BRL SVMS-007 met kenmerk 6SVMS-SEC.10274.V d.d. 

augustus 2016 (wordt bij definitieve aanmelding van schemawijziging vervangen voor toelichting bij de 

definitieve schemawijziging); 

- notitie met in tabelvorm weergegeven de voorgestelde wijzigingen aangaande ISO/IEC 17021-1:2015 

(document: “Commentaartabel m.b.t. wijziging ISO 17021 in BRL SVMS-007 (versie CCvD Slopen, d.d. 

22 november 2016)”). 

- concept F 106 met melding van schemawijziging (definitieve versie wordt bij de aanmelding van de 

schemawijziging uiterlijk 15 februari a.s. overgelegd).  
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Kenmerk : 6SVMS-SEC.10274.V  

Betreft  : oplegnotitie met toelichting op wijzigingsvoorstel BRL SVMS-007, versie 16-01 

Van  : secretariaat 

Status  : ten behoeve van consultatieronde  

Voor  : certificaathouders en andere belanghebbenden 

Datum  : augustus 2016  

 

Inleiding 

 

Vanaf 1 september a.s. ligt een wijzigingsvoorstel BRL SVMS-007 ter consultatie voor. Tot en met 14 oktober 

a.s. kunnen certificaathouders en andere belanghebbenden een zienswijze geven op de voorgenomen 

wijzigingen. De ontwerp wijzigingsversie BRL SVMS-007 (wijzigingen zijn rood gemarkeerd) en deze 

oplegnotitie staan op www.veiligslopen.nl. De certificaathouders zijn hierover per mail geïnformeerd. 

 

Het wijzigingsvoorstel omvat de volgende onderdelen: 

1. wijziging van de eisen gesteld aan de omgang met en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen; 

2. aanvulling van de eisen betreffende de tenaamstelling van afgegeven certificaten; 

3. inpassing van wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D (juli 2015, aanvullende eisen inhuur en uitbesteding); 

4. schrappen van de overgangstermijn in paragraaf 3.1.1 (deze overgangsregeling was al uitgewerkt); 

5. verwerken van de interpretaties 13-01 en 14-01 uit het interpretatiedocument (SVMS-014).  

 

De wijzigingen zijn als ontwerp vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD 

Slopen). Het CCvD Slopen zal de ingebrachte zienswijzen behandelen en de wijzigingsversie vervolgens 

definitief vaststellen. Na goedkeuring door het bestuur van SVMS zal de wijzigingsversie naar verwachting per 

1 januari 2017 in werking treden. Na definitieve vaststelling zal ook de Schouwingslijst in SVMS-009 en het 

interpretatiedocument in SVMS-014 overeenkomstig worden aangepast.   

 

Hieronder worden de wijzigingen genoemd onder punt 1 t/m 3 toegelicht.  

 

1. Wijziging van eisen gesteld inzake vrijkomende sloopmaterialen 

 

Binnen SVMS worden periodiek delen van het normdocument geëvalueerd. In 2015 is gestart met de 

evaluatie van de eisen in de BRL SVMS-007 inzake vrijkomende sloopmaterialen (milieukundig slopen). Het 

betreft concreet de eisen in hoofdstuk 4 en 5 van de BRL SVMS-007 en SVMS-008 (Productbladen).  

 

De evaluatie is voorbereid in een door het CCvD Slopen ingestelde Werkgroep. In het kader van de evaluatie 

is (individueel en in groepsverband) gesproken met afnemers van sloopmaterialen (de zogenoemde be- en 

verwerkers), sloopaannemers (certificaathouders) en de certificatie-instellingen. Vooraf is een vragenlijst 

opgesteld. De resultaten van de evaluatie zijn gerapporteerd aan en besproken in het CCvD Slopen. 

Vervolgens is de voorliggende wijzigingsversie opgesteld.  

 

Hieronder worden eerst de uitgangspunten waarop de wijzigingen zijn gebaseerd toegelicht en vervolgens 

worden de wijzigingen puntsgewijs samengevat.  

 

  

http://www.veiligslopen.nl/
http://www.veiligslopen.nl/
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Uitgangspunten / overwegingen 

 

 De eisen ter zake vrijkomende materiaalstromen staan vooral in hoofdstuk 5 van de BRL en in document 

SVMS-008 met de productbladen. Verder staan er in hoofdstuk 4 een aantal eisen inzake vrijkomende 

materiaalstromen. Het wijzigingsvoorstel heeft daarom op deze delen uit de BRL betrekking.  

 

 Milieukundig en milieuverantwoord slopen is één van de hoofddoelstellingen van de BRL SVMS-007. 

Daarin staat de zorgvuldige en beheerste omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal.  

 

 De eisen die in de BRL zijn gesteld aan de afzet van sloopmaterialen hebben als hoofdfunctie dat 

opdrachtgevers, overheid, afnemers van sloopmaterialen en andere stakeholders er op kunnen 

vertrouwen dat de gecertificeerde sloopaannemer op een ‘milieukundige’ verantwoorde wijze sloopt en 

zorgvuldig en beheerst omgaat met vrijkomende en af te voeren materiaalstromen (sloopmaterialen).  

 

 Naast de borging dat daarmee aan de geldende regelgeving wordt voldaan, wordt een bijdrage geleverd 

aan het bereiken van een hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen. Dat past in het streven naar een 

Circulaire Economie zoals neergelegd in het zogenoemde VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof). 

 

 Uitgangspunt in de evaluatie is geweest dat de BRL SVMS-007 een certificatieregeling is voor 

managementsysteemcertificatie. De BRL ziet daarmee toe op de beheersing van het bedrijfsproces van 

de gecertificeerde sloopaannemer. Binnen dat gecertificeerde proces maakt de sloopaannemer bedrijf- en 

projectspecifieke keuzes, mede op basis van de eisen van de opdrachtgever en uiteraard binnen de 

geldende wettelijke kaders.  

 

 De BRL stelt geen producteisen aan de vrijkomende sloopmaterialen, maar wel aan het management en 

de borging van het proces waarin de sloopmaterialen vrijkomen en vervolgens de afzet daarvan bij 

afnemers (be- en verwerkers). De eisen in de BRL moeten daarbij toepasbaar zijn voor de meer 

‘reguliere’ materiaalstromen, maar ook voor de afzet van specifieke sloopmaterialen voor hoogwaardige 

toepassingen. In dat laatste geval is de tolerantie op afwijking van de acceptatiecriteria van afnemers 

doorgaans beperkter / kritischer. 

 

 De afnemers van sloopmaterialen moeten er bij een gecertificeerde sloopaannemer op kunnen 

vertrouwen dat de sloopmaterialen die worden ‘geleverd’ voldoen aan de vooraf afgesproken 

acceptatiecriteria (binnen de opgegeven toleranties).  

 

 Opdrachtgevers moeten bij een gecertificeerde sloopaannemer het vertrouwen kunnen hebben dat op 

een ‘milieukundige’ verantwoorde wijze wordt gesloopt en dat vrijkomende sloopmaterialen volgens de 

regels worden afgevoerd, zo mogelijk voor hoogwaardige hergebruik zodat een bijdrage wordt geleverd 

van het bereiken van een Circulaire Economie (VANG-beleid, Van Afval Naar Grondstof). 

 

 In de evaluatie is vastgesteld dat de hierboven samengevatte doelstelling van de BRL onveranderd is. De 

'omgeving’ is de achterliggende jaren wel veranderd. Voorbeelden daarvan zijn: 

 
- het denken over management en borging van processen wijzigt, waarbij een meer risicogerichte 

aansturing centraal staat (denk aan de nieuwe ISO9001); 

- de wet- en regelgeving rondom de afzet van sloopmaterialen is aangepast en op onderdelen 

vereenvoudigd; 

- de wijze van informatie-uitwisseling tussen aanbieders en afnemers van sloopmaterialen heeft zich 

verder ontwikkeld (waardoor de betekenis en functie van productbladen is gewijzigd); 

http://www.veiligslopen.nl/
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- naast de afzet van sloopmaterialen via de reguliere afzetkanalen (zoals puin, metalen en hout), 

worden bepaalde materiaalstromen uit sloop afgezet voor specifieke hergebruikdoeleinden met 

kritischere acceptatiecriteria (zoals dakbedekkingsmaterialen). 

 

In het wijzigingsvoorstel is met voornoemde uitgangspunten rekening gehouden.  

 

Samenvatting van de wijzigingen 

 

Op basis van de voornoemde uitgangspunten kunnen de wijzigingen als volgt worden samengevat.  

 

- In het wijzigingsvoorstel BRL SVMS-007 is expliciet bepaald dat ter zake het scheiden van 

materiaalstromen op de slooplocatie dient te worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012. Het betreft 

voorschrift 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, waarin staat welke categorieën van sloopmaterialen op 

de slooplocatie dienen te worden gescheiden. In de verschillende processtappen die in de BRL worden 

onderscheiden wordt daarnaar verwezen (paragraaf 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7 en 4.3.9). 

 

- In hoofdstuk 5 is explicieter geformuleerd dat de sloopaannemer de afnemers van sloopmaterialen dient 

te registreren, inclusief de acceptatiecriteria en of de afnemer bevoegd is de sloopmaterialen te 

ontvangen. Daaraan is toegevoegd dat dient te worden vastgelegd op welke wijze wordt geborgd dat bij 

de uitvoering van het sloopproject en de afzet van de sloopmaterialen aan deze acceptatiecriteria wordt 

voldaan. Dit dient als basis voor de projectvoorbereiding en –uitvoering (paragraaf 4.3.5 en 4.3.7). 

 
- De diversiteit van vrijkomende sloopmaterialen is groot en daarmee samenhangend verschilt ook de 

tolerantie in de acceptatiecriteria van afnemers en de (project specifieke) risico’s dat hiervan in de 

uitvoering wordt afgeweken. In hoofdstuk 5 is opgenomen dat de borging dat aan de acceptatiecriteria 

van afnemers wordt voldaan hiernaar dient te worden gedifferentieerd, gebaseerd op een risicoanalyse.  

 
Voorbeeld ‘reguliere’ afvalstroom: 

Voor de afzet van bijvoorbeeld sloophout en puin voorziet de BRL SVMS-007 in de borging dat de sloopaannemer vooraf afnemers 

selecteert en beoordeeld of deze de desbetreffende sloopmaterialen mogen ontvangen / be- en verwerken en wat de 

acceptatiecriteria zijn.  

Voorbeeld specifieke sloopmaterialen: 

De afzet van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen voor hergebruik van de bitumen bij de productie van nieuwe dakbedekking of 

asfalt is gebonden aan strenge acceptatiecriteria. Voor een dergelijke materiaalstroom zal op grond van de risicoanalyse door de 

sloopaannemer meer concreet de acceptatie-eisen worden vastgelegd en zal worden voorzien in extra interne controle-

mechanismen om het voldoen aan de acceptatie-eisen te borgen.  

 

- De BRL SVMS-007 biedt de mogelijkheid tot ‘maatwerk’. Met gebruikmaking van de systematiek en eisen 

in de BRL (stoffeninventarisatie, scheidingsplan, stoffenverantwoording en eisen gesteld aan afzet 

sloopmaterialen) kan de opdrachtgever bijvoorbeeld met de sloopaannemer controleerbare afspraken 

maken over de inventarisatie, scheiding en hoogwaardige afzet van vrijkomende sloopmaterialen. 

  

http://www.veiligslopen.nl/
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- Tijdens de evaluatie met belanghebbenden in het werkveld is eveneens het gebruik, nut en noodzaak van 

de productbladen (SVMS-008) aan bod geweest. Hieruit is gebleken dat productbladen onvoldoende het 

doel dienen als waarvoor ze zijn opgesteld. De reeds bestaande systematiek en eisen zoals in 

voornoemd punt geduid, wordt als voldoende effectief ervaren door het werkveld daar waar het gaat om 

het bevorderen van hoogwaardig hergebruik door de sloopsector. Daarvoor is het voorgeschreven 

gebruik van productbladen niet per se noodzakelijk. 

 

In de wijziging ligt de nadruk op wat moet worden geborgd (het doel) en niet op de wijze waarop deze borging 

plaatsvindt en wordt geregistreerd. De gecertificeerde sloopaannemer kan dat zelf bepalen en legt dat vast in 

het kwaliteitsmanagementsysteem. Hieruit volgt dat in de BRL niet langer wordt verwezen naar de 

productbladen in SVMS-008. Het blijft uiteraard mogelijk om de productbladen op vrijwillige basis te blijven 

gebruiken. Met het oog daarop heeft het CCvD Slopen gevraagd om document SVMS-008 met status 

‘Informatief’ wel toegankelijk te laten. Een informatief document met productbladen wordt met dit doel op 

www.veiligslopen.nl geplaatst. 

 

2. Aanvulling van de eisen betreffende de tenaamstelling van afgegeven certificaten 

 

In de BRL SVMS-007 zijn thans geen regels opgenomen ter zake de tenaamstelling van certificaten. In de 

praktijk bestaat echter de behoefte om een certificaat af te geven aan meerdere aan elkaar gelieerde 

werkmaatschappijen.  

 

Het CCvD Slopen heeft besloten hiervoor een regeling te bepalen, gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten: 

 “wildgroei” in de wijze van tenaamstelling van certificaten moet worden voorkomen; 

 voor opdrachtgevers en andere betrokkenen moet helder zijn of een bedrijf c.q. welke 

rechtspersoon / rechtspersonen gecertificeerd zijn; 

 operationele werkmaatschappijen die op een certificaat genoemd staan moeten allen daadwerkelijk 

sloopwerkzaamheden uitvoeren; 

 ingeval van meerdere werkmaatschappijen op één certificaat moeten deze een organisatorische en 

juridische binding hebben in een concern en in dat geval is toegestaan dat de holding niet de 

sloopwerkzaamheden daadwerkelijk uitvoert; 

 ingeval van meerdere werkmaatschappijen op één certificaat moet er een evenredige 

audittijdbesteding zijn geregeld; 

 indien een afwijking bij één van de werkmaatschappijen is geconstateerd, wordt door de 

certificaathouder beoordeeld of deze afwijking ook bij de andere werkmaatschappij(en) optreedt en 

corrigerende maatregelen worden zo nodig ook in die werkmaatschappij(en) getroffen. 

 

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor de wijzigingen ter zake in het voorliggende 

wijzigingsvoorstel. Op het certificaat staan de KvK-nummer(s) van de onderneming(en) die onder het 

certificaat vallen weergegeven. Deze inschrijvingsnummers zullen in het vervolg ook in het  

certificaatregister op www.veiligslopen.nl staan weergegeven.  

 

3. Inpassing van wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D (juli 2015, aanvullende eisen inhuur en 

uitbesteding) 

 

Per 10 juli 2015 is wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D van kracht, inhoudende de wijziging van  

paragraaf 4.3.5 en 1.3 van de BRL SVMS-007 (versie 12-01) inzake inhuur en uitbesteding van 

sloopwerkzaamheden.  

http://www.veiligslopen.nl/
http://www.veiligslopen.nl/
http://www.veiligslopen.nl/
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Met dit wijzigingsblad is tevens verduidelijkt dat de BRL alleen van toepassing is in Nederland. Aangezien 

veel eisen in de BRL zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving kan deze in het buitenland 

namelijk niet (onverkort) worden toegepast.  

 

Voornoemde wijzigingen zijn verwerkt in voorliggende wijzigingsvoorstel. Onderstaand de hoofdpunten uit de 

toelichting in het wijzigingsblad.  

 

Het CCvD Slopen stelt zich op het standpunt dat het niet wenselijk is dat gecertificeerde sloopaannemers 

projecten uitbesteden aan niet gecertificeerde onderaannemers onder de noemer van het sloopcertificaat. Als 

een gecertificeerde sloopaannemer een sloopwerk aanneemt, moet de opdrachtgever er immers op kunnen 

vertrouwen dat het werk ook ‘onder certificaat’ en volgens de eisen uit de certificatieregeling wordt uitgevoerd. 

Gelet daarop is in paragraaf 1.3 bepaald dat de gecertificeerde sloopaannemer de uitvoering van het 

sloopproject als geheel alleen mag uitbesteden aan een andere volgens de BRL SVMS-007 gecertificeerde 

sloopaannemer.  

 

Daarnaast is er de situatie dat de gecertificeerde sloopaannemer het project zelf uitvoert, maar voor bepaalde 

onderdelen van het werk derden inhuurt (personeel / middelen, bijvoorbeeld uitzendkrachten of bemand / 

onbemand materieel) of bepaalde onderdelen uitbesteed aan een onderaannemer. De sloopaannemer zal in 

dat geval volgens paragraaf 4.3.5 de projectvoorbereiding moeten plegen (opstellen projectwerkplan). Daarin 

moet de projectorganisatie worden beschreven. Werkzaamheden door derden zullen moeten worden 

uitgevoerd volgens het werkplan en vinden plaats onder gezag en verantwoordelijkheid van de gecertificeerde 

organisatie.  

 

De gecertificeerde organisatie is er voor verantwoordelijk dat aan de eisen uit de BRL wordt voldaan. De BRL 

SVMS-007 heeft betrekking op het slopen van een bouwwerk of object. Bijvoorbeeld boren en zagen ten 

behoeve van het slopen valt daar ook onder. Als een project ook andere werkzaamheden bevat, zoals 

bodemsanering, dan valt dat deel van het project uiteraard niet onder de BRL SVMS-007.  

 

Paragraaf 2.4.1 (leveranciersbeoordeling), 2.4.2 (inkoopgegevens) en 2.4.3 (ingangscontrole) bevatten eisen 

voor de borging van de kwaliteit van de inkoop. Ingehuurd personeel wordt in paragraaf 3.1 (opleiding en 

kwalificatie personeel) gelijk gesteld aan eigen personeel. Paragraaf 3.2 (beheersing materieel en middelen) 

stelt dat geborgd moet zijn dat goedgekeurd materieel wordt ingezet. Als materieel wordt ingehuurd is deze 

paragraaf ook van toepassing.  

 

Omwille van duidelijkheid en kenbaarheid van de eisen en om het belang van de borging van de kwaliteit van 

inhuur te benadrukken, is in paragraaf 4.3.5 bepaald dat in het projectwerkplan wordt beschreven voor welke 

werkzaamheden onderaannemers worden ingeschakeld, inclusief een beschrijving hoe wordt geborgd dat 

deze onderaannemer(s) de desbetreffende werkzaamheden uitvoeren conform het projectwerkplan en de 

eisen in de BRL. 

 

 

http://www.veiligslopen.nl/
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Commentaartabel m.b.t. wijziging ISO 17021 in BRL SVMS-007 (versie CCvD Slopen, d.d. 22 november 2016) 

Paragraaf  

BRL SVMS-007 

Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

1.1 De verwijzing naar NEN-EN 17021 is niet 

correct. In 2015 is ISO 17021-1:2015 

verschenen die ISO 17021:2011 

vervangt. 

NEN-EN 17021 vervangen door NEN-EN-ISO/IEC 

17021-1:2015 

Deels overnemen. 

Opnemen: NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 

Geen jaartal toevoegen. Dynamische 

verwijzing in deze is voldoende. 

1.4 

Definitie 

sloopaannemer 

In de definitie van de sloopaannemer zijn 

nu eisen opgenomen ten aanzien van 

het certificeren van meerdere 

werkmaatschappijen op één certificaat.  

 

Deze eisen horen niet in een definitie 

thuis, maar dienen te worden 

opgenomen onder par. 6.3 

Verplaats de voorwaarden waaronder concerns 

met meerdere werkmaatschappijen op één 

certificaat mogen worden gecertificeerd naar par. 

6.3 Verlening van het systeemcertificaat. 

Overnemen. 

Wordt verwerkt in eindversie 

wijzigingsvoorstel. 

2.2 

Eerste alinea 

Er wordt gesproken over: “Indien sprake 

is van de certificatie van meerdere 

werkmaatschappijen onder een 

concern”. Hier wordt geen onderscheid 

gemaakt of die werkmaatschappijen wel 

of niet op één certificaat zijn vermeld. 

 

Op andere plaatsen in de BRL wordt dit 

anders geformuleerd: “Indien onder het 

certificaat meerdere werkmaatschappijen 

vallen geldt het volgende:” 

 

Overeenkomstig de rest van de BRL anders 

formuleren:  “Indien onder het certificaat meerdere 

werkmaatschappijen vallen geldt het volgende:” 

 

Overnemen. 

Terechte opmerking. Tekst in paragraaf 

2.2. overeenkomstig het voorstel en 

consistent aanpassen. 
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BRL SVMS-007 

Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

6.6 eerste alinea De eis dat bij de herbeoordeling mede 

worden betrokken de resultaten vann 

voorgaande beoordelingen (past 

performance) is reeds opgenomen in 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015: 

 

9.5.4 De certificatie-instelling moet 

beslissingen over het vernieuwen van 

certificatie baseren op de resultaten van 

de hercertificatieaudit, maar ook op de 

resultaten van de beoordeling van het 

systeem gedurende de certificatieperiode 

en op klachten van gebruikers van 

certificatie. 

 

9.6.3.1.2 De hercertificatieaudit moet de 

beoordeling bevatten van rapporten van 

voorgaande controleaudits en de 

prestaties van het managementsysteem  

gedurende de meest recente 

certificatiecyclus beoordelen.  

De tekst in par 6.6 van SVMS-007 versie 16-01 

geheel vervangen door: 

 

In het kader van de verlenging van het 

systeemcertificaat dient tegen het einde van de 

certificatieperiode een complete beoordeling van 

normelementen op de bedrijfslocatie uitgevoerd te 

worden, conform de paragrafen 6.2 en 6.7. 

Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats 

voor een periode van maximaal 3 jaar. 

 

Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats 

conform NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015. Daarbij 

dient aan de certificatie-instelling een afschift van 

een geldig certificaat conform de VGM Checklist 

Aannemers te zijn overgelegd. 

Overnemen. 

6.6 tweede 

alinea 

De tekst in deze paragraaf is ongewijzigd 

t.o.v. de tekst in SVMS-007 versie 12-01. 

Daarmee is interpretatie 14-02 uit het 

interpretatiedocument SVMS-014 niet 

verwerkt in SVMS-007 versie 16-01.  

 

 

De tekst in par 6.6 van SVMS-007 versie 16-01 

geheel vervangen door: 

 

 

 

 

 

Overnemen. 

Dit is idem als in het vorige commentaar 

van indiener.  

Hiermee wordt tevens de - terechte - 

opmerking van indiener aangaande 14-

02 in document SVMS-014, 

gecorrigeerd. 
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Paragraaf  

BRL SVMS-007 

Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

In NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 is 

uitgebreid vastgelegd hoe certificatie-

instellingen om dienen te gaan met de 

planning van hercertificatie-activiteiten 

en openstaande afwijkingen bij 

certificaathouders als onderdeel van het 

verlengingsbesluit. In SVMS-007 is de 

volgende eis opgenomen die de eisen in 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 

doorkruist: 

“Bij verlenging van het systeemcertificaat 

dient te worden voldaan aan alle 

normelementen uit deze 

beoordelingsrichtlijn.”  Deze eis betekent 

simpelweg dat er geen openstaande 

afwijkingen mogen zijn bij het nemen van 

een positief certificatiebesluit. 

 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 eist 

expliciet (o.a. in 9.6.3.1.1) dat 

hercertificatieaudits tijdig moeten worden 

uitgevoerd, zodat vernieuwing vóór de 

vervaldatum van het certificaat mogelijk 

is. Vanwege bovenstaande eis uit 

SVMS-007 dat bij verlening aan alle 

normelementen uit de BRL moet worden 

voldaan in combinatie met de in SVMS-

007 vastgelegde afhandelingstermijnen 

In het kader van de verlenging van het 

systeemcertificaat dient tegen het einde van de 

certificatieperiode een complete beoordeling van 

normelementen op de bedrijfslocatie uitgevoerd te 

worden, conform de paragrafen 6.2 en 6.7. 

Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats 

voor een periode van maximaal 3 jaar. 

 

Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats 

conform NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015. Daarbij 

dient aan de certificatie-instelling een afschift van 

een geldig certificaat conform de VGM Checklist 

Aannemers te zijn overgelegd. 

 

OPM. Het kernverschil in dit verband is dat NEN-

EN-ISO/IEC 17021-1:2015 eist dat bij verlenging 

kritieke afwijkingen gesloten moeten zijn. Voor 

niet-kritieke afwijkingen kan worden volstaan met 

de beoordeling van een plan van aanpak. Dit is 

bewust opgenomen in de accreditatienorm om de 

geschetste problematiek te voorkomen. 

 

ISO 17021-1:2015 
9.5.2 Acties die aan een beslissing voorafgaan 
De certificatie-instelling moet beschikken over een 
proces voor het uitvoeren van een doeltreffende 
beoordeling voorafgaand aan het nemen van een 
beslissing over het toekennen van certificatie, 
uitbreiden of beperken van het toepassingsgebied 
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Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

voor bij de certificaathouder vastgestelde 

afwijkingen, betekent dit dat de 

certificatie-instelling gedurende de 3 tot 6 

maanden voorafgaande aan de 

verloopdatum van het certificaat geen 

(project)beoordelingen bij de 

certificaathouder meer kan uitvoeren.  

Doet de certificatie-instelling dit wel, 

moet zij vanwege de verplichting dat bij 

verlenging aan alle normeisen moet 

worden voldaan, zodanig korte 

afhandelingstermijnen opleggen, dat zij 

niet meer voldoet aan de accreditatie-eis 

in 9.6.3.1.1 van NEN-EN-ISO/IEC 

17021-1:2015. Wij zijn hier door de Raad 

voor Accreditatie reeds op geattendeerd. 

 

Tegelijkertijd komt het veelvuldig voor 

dat certificaathouders op korte termijn 

voor de verloopdatum van het certificaat 

nog werken melden om te kunnen 

voldoen aan de eis in SVMS-007 par. 6.7 

onder 2, dat het vereiste aantal 

projectbeoordelingen moet zijn 

uitgevoerd voorafgaand of als onderdeel 

van de herbeoordeling. Wij wijzen er 

uitdrukkelijk op dat dit niet wordt 

veroorzaakt door een ongelukkige 

van certificatie, vernieuwen, schorsen of 
herstellen, of intrekken van certificatie, waaronder 
begrepen het beoordelen of: 

a) het auditteam voldoende informatie heeft 
aangeleverd, in het licht van de certificatie-eisen 
en het toepassingsgebied van de certificatie; 

b) het voor belangrijke afwijkingen de correcties 
en corrigerende maatregelen heeft beoordeeld, 
aanvaard en geverifieerd; 

c) het de door de klant geplande correcties en 
corrigerende maatregelen met betrekking tot 
minder belangrijke afwijkingen heeft beoordeeld 
en aanvaard. 

 

9.6.3.2 Hercertificatieaudit 

(…) 
9.6.3.2.2 Voor belangrijke afwijkingen moet de 
certificatie-instelling termijnen bepalen voor 
correcties en het nemen van corrigerende 
maatregelen. Deze maatregelen moeten voordat 
de certificatie verloopt uitgevoerd en geverifieerd 
worden. 
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Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

planning bij de certificatie-instelling, maar 

door een gebrek aan meldingen van 

sloopwerken door de certificaathouders. 

 

Hierdoor ontstaan twee effecten: 

1. Bij certificaathouders die voldoende 

meldingen doen, zal de certificate-

instelling structureel in het laatste 

halfjaar voor de verloopdatum van 

het certificaat geen 

projectbeoordelingen uitvoeren, 

omdat zij anders niet voldoet aan de 

accreditatie-eisen. Deze 

certificaathouders ondervinden dus 

structureel iedere 3 jaar een periode 

zonder onverwacht extern toezicht. 

 

2. Bij certificaathouders die 

onvoldoende meldingen doen zal de 

certificatie-instelling moeten kiezen 

tussen het volledige voldoen aan de 

accreditatie-eisen, of het zich zo 

dienstverlenend mogelijk opstellen 

voor de klant. Dit kan tot de extreme 

situatie leiden, dat de certificatie-

instelling besluit om een op het 

laatste moment gemeld werk niet te 

beoordelen, het certificaat niet te 
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Opmerking  Verbetervoorstel Voorstel voor afhandeling 

verlengen en de certificaathouder te 

onderwerpen aan een beperkt 

toelatingsonderzoek om e.e.a. te 

herstellen. Dit alles om te blijven 

voldoen aan de accreditatie-eisen in 

combinatie met de eisen in par. 6.6. 

van SVMS-007 versie 16-01. 

 

6.7 onder 3 De verwijzing naar ISO/IEC17021 is niet 

correct. 

ISO/IEC 17021 vervangen door NEN-EN-ISO/IEC 

17021-1:2015 

Deels overnemen. 

Zie ‘Voorstel afhandeling’ bij eerste 

commentaar van indiener 

6.7 onder 5 De verwijzing naar ISO/IEC17021 is niet 

correct. 

ISO/IEC 17021 vervangen door NEN-EN-ISO/IEC 

17021-1:2015 

Deels overnemen. 

Zie ‘Voorstel afhandeling’ bij eerste 

commentaar van indiener 
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CONCEPT Melding wijziging van een schema voor conformiteitsbeoordeling 
(zie RvA-T033 voor nadere toelichting) 

Registratienummer : S 213 

Naam instelling : Stichting Veilig en Milieukundig Slopen 

Schema : Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen 

Huidige versie : 
BRL SVMS 007, versie 12-01 d.d. 13-04-2012 met 
wijzigingsblad met kenmerk 5SVMS-SEC.08756.D d.d. 10-
07-2015. 

Nieuwe versie : 2017-01 

Onderdelen : 

Niet van toepassing. Zie voor toelichting op de wijzigingen 
de notitie met kenmerk 6SVMS-SEC.10274.V d.d. augustus 
2016 (Nota bene: in de definitieve aanmelding wordt 
verwezen naar de oplegnotitie bij de definitieve 
schemawijziging).  

Onderwerpen van wijziging 
Samenvatting wijzigingen (een wijziging kan 
meerdere onderwerpen betreffen) 

Tekstuele en/of redactionele aanpassing die niet de 
inhoudelijkheid van het schema betreffen. 
 

Verwijzing naar nieuwe ISO 17021-1:2015. 

Onderwerp van certificatie of inspectie resp. testen of 
kalibraties, etc.. 

 

n.v.t.  
 

Normatieve document of regeling volgens welke wordt 
gecertificeerd, geïnspecteerd, getest of gekalibreerd, 
etc. 
 

Enkele detailwijzigingen in verband met invoering 
Verwijzing naar nieuwe ISO 17021-1:2015. 
 
 

Methoden, technieken en principes die worden 
gehanteerd bij de conformiteitsbeoordeling (test, 
inspectie, audit, examen, etc.). 

 

n.v.t.  
 
 

Het houden van toezicht bij certificatie (inclusief 
wijziging in frequentie, tijdsbesteding e.d.). 

 

Enkele detailwijzigingen in verband met invoering 
Verwijzing naar nieuwe ISO 17021-1:2015. 
 

Eisen aan de instelling die conformiteitsbeoordeling 
uitvoert (inclusief eisen op het gebied van 
competentie). 

 

n.v.t. 
 

Tekst van de conformiteitsverklaring die wordt 
afgegeven. 

 

n.v.t.  
 
 

Wijzigingen in wet- en regelgeving die in schema is 
doorgevoerd 

Regeling Bouwbesluit 2012, zie wijzigingen m.b.t. 
hoofdstuk 5 in de Ontwerp BRL SVMS-007. 

Overige onderwerpen 
 
 

1. wijziging van de eisen gesteld aan de omgang met en 
afvoer van vrijkomende sloopmaterialen (H4 en H5 en 
document SVMS-008); 

2. aanvulling van de eisen betreffende de tenaamstelling 
van afgegeven certificaten; 

3. inpassing van wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D 
(juli 2015, aanvullende eisen inhuur en uitbesteding); 

4. schrappen van de overgangstermijn in paragraaf 3.1.1 
(deze overgangsregeling was al uitgewerkt); 

5. verwerken van de interpretaties 13-01 en 14-01 uit het 
interpretatiedocument (SVMS-014) 
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1. Analyse van de gevolgen van de wijzigingen. 

1)  Gevolgen voor de certificaathouders (gewijzigde eisen, gewijzigd beoordelings-
inspanning, etc.) 

 
 

2) Gevolgen voor de tijdsbesteding bij de uitvoering van de conformiteitsbeoordelende 
activiteit (test, inspectie, audits, examen, verificatie, validatie, etc).  

 
 

3) Gevolgen voor de competentie die nodig is voor de uitvoering van de activiteiten in het 
proces van conformiteitbeoordeling. 

 
 

4)  Gevolgen voor het voldoen aan de eisen die zijn toegelicht in RvA-T033. 

 
 

5) Andere gevolgen voor de conformiteitsbeoordelende instelling. 

 
 

6) Gevolgen voor de werkwijze bij accreditatie van de conformiteitsbeoordelende instelling. 

 
 

7) Gevolgen voor aanwijzing of erkenning bij schema’s die gerelateerd zijn aan wet- en 
regelgeving. 

 
 

8) Andere gevolgen. 

 
 

9) Samenvatting van de analyse. 
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De wijziging van het schema is van: 
 

  Categorie 1: De wijzigingen zijn uitsluitend tekstueel of redactioneel. 
 
X Categorie 2: De wijzigingen zijn technisch inhoudelijk maar niet significant omdat deze 

geen consequenties hebben voor de wijze waarop de conformiteitsbeoordelende instelling 
de activiteiten moet uitvoeren, noch voor de vereiste competenties of voor het voldoen aan 
de accreditatievereisten. 

 
  Categorie 3: De wijzigingen zijn significant omdat deze consequenties hebben voor de 
wijze waarop de conformiteitsbeoordelende instelling de activiteiten moet uitvoeren, voor 
de vereiste competenties of voor het voldoen aan de accreditatievereisten. 

 
Alle wijzigingen dienen direct aan de RvA te worden gemeld. Binnen vier weken krijgt u bericht over de wijze waarop 
de melding is afgehandeld. Het is mogelijk dat de RvA op basis van een melding aanvullende gegevens opvraagt, 
indien de indeling in de categorie onduidelijk is. Zie hoofdstuk 4 van RvA-T033 voor meer informatie.  
Een melding kan alleen worden behandeld indien de documenten zoals genoemd in hoofdstuk 2 zijn aangeleverd 
 

Overgangsregelingen die de schemabeheerder heeft vastgesteld 

Overgangsregeling vastgesteld voor  
de certificaathouders 

Drie maanden vanaf 1 februari 2017 

Overgangsregeling vastgesteld voor de 
conformiteitsbeoordelende instellingen 

Drie maanden vanaf 1 februari 2017 

 
 
Naam bevoegde vertegenwoordiger aanvragende organisatie: 
 
 
DDDDDDDDDD 
 
Plaats en datum: 
 
 
DDDDDDDDDD     DDDDDDDDDD 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
DDDDDDDDDD 
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2. Bij de melding/verzoek tot beoordeling te verstrekken documenten 
 
Documenten kunnen worden aangeboden op papier of in digitale vorm. Een inhoudsopgave 
is noodzakelijk bij aanlevering, zowel bij papieren als bij digitale vorm. Bij aanlevering in 
digitale vorm is tevens een gebruiksinstructie noodzakelijk.  
Bij deze melding dienen minimaal de volgende documenten te worden meegezonden: 
 

Te verstrekken documenten 

X De nieuwe versie van het schema inclusief een duidelijk overzicht van alle in 
het schema doorgevoerde wijzigingen (in tweevoud bij papieren versie) 

 De eigen beoordeling van de consequenties van de wijzigingen in relatie tot 
het voldoen aan de eisen zoals toegelicht in de T033 en de accreditatie- of 
acceptatievereisten in het algemeen 

 De eigen beoordeling van de consequenties van de wijzigingen in relatie tot de 
uitvoering van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 

 (Geplande) Communicatie aan de gebruikers over de inhoud en aard van de 
wijzigingen.  

 Validatie van het gewijzigde schema of een motivatie waarom validatie 
beperkt/niet noodzakelijk is  

 Invoeringstermijn en overgangsregeling (voor zover van toepassing) naar 
aanleiding van de wijziging 

 


