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BRL Veilig en Milieukundig Slopen 
Vrijwillige regeling als aanvulling op de
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Aanleiding & aanpak 

Een stap verder

De sloopbranche zit volop in een transitie naar een volledig circulaire 
bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor 
steeds belangrijker. Maar hoe tonen sloopaannemers aan dat zij duurzaam 
en circulair slopen? Dat is nu nog best lastig en definities lopen uiteen. 

Verificatie Circulair Sloopproject 
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De certificatie-instelling voert een 
onafhanklijke projectverificatie uit. 
Als wordt voldaan aan de eisen,    
verstrekt de certificatie-instelling 
een: Verificatieverklaring Circulair 
Sloopproject.

In deze brochure 
leest u meer over 
het project Veri-
ficatie Circulair 

Sloopproject. De 
regeling treft u 
aan als bijlage.

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen 
(SVMS) is daarom het project “BRL SVMS-
007 in de Circulaire Economie” gestart. 
Hoe kunnen we het thema circulariteit 
toevoegen of koppelen aan de BRL 
SVMS-007? Wat is wenselijk en haalbaar? 

In het kader van dit project heeft een 
uitvoerige consultatie van de stakeholders 
plaatsgevonden. Er is aan drie regionale 
tafels gesproken met certificaathouders 
(de sloopaannemers). Daarnaast is 
gesproken met ingenieursbureaus en 
bestekschrijvers en hebben gesprekken 
plaatsgevonden met meerdere opdracht-
gevers van sloopprojecten. 

Op basis van de uitkomsten van deze 
consultatie heeft een projectgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers uit 
het CCvD Slopen de Verificatieregeling 
Circulair Sloopproject opgesteld. Deze 
regeling voorziet in een aanvullende en 
facultatieve projectverificatie van een 
sloopproject op het thema circulariteit. 
De projectverificatie is een aanvulling op 
het BRL SVMS-007 certificaat van het 
sloopbedrijf. 

De Verificatieregeling Circulair 
Sloopproject biedt sloopaannemers 
en opdrachtgevers handvatten voor 
een vergaande implementatie van    
circulariteit in de voorbereiding en 
uitvoering van een sloopproject en 
de afzet van vrijkomende 
sloopmaterialen. 



Verificatie Circulair Sloopproject 

Wat zijn de eisen voor een Verificatieverklaring Circulair Sloopproject?

In een geverifieerd circulair sloopproject verzorgt de sloopaannemer:

een nauwkeurige inventarisatie van sloopmaterialen die vrijkomen in het 
sloopproject en inventarisatie en selectie van hoogwaardige 
afzetmogelijkheden daarvan in de circulaire economie;

een gedegen sloopplan en scheidingsplan met per sloopmateriaal de wijze 
van demonteren en slopen, inclusief werkinstructies en deskundigheidseisen;

een zorgvuldige uitvoering van het sloopproces waardoor de vrijkomende 
sloopmaterialen worden behouden voor de circulaire economie;

een gedetailleerde rapportage van de afzetkanalen van de vrijkomende 
sloopmaterialen (stoffenverantwoording).

2 van 4 www.veiligslopen.nl

De BRL SVMS-007 is een vrijwillig certificatieschema. Er zijn circa 160 
gecertificeerde sloopbedrijven. Ook de Verificatieregeling Circulair Sloopproject is 
vrijwillig. Dit is een aanvulling op het BRL SVMS-007 certificaat. Opdrachtgever en 
sloopaannemer besluiten daarbij gezamenlijk dat zij een specifiek project laten 
verifiëren als circulair sloopproject.

De eisen die gesteld worden aan een circulair sloopproject zijn uitdagend, maar 
haalbaar voor de sloopbranche in brede zin. Als de sloopaannemer of de opdracht-
gever ervoor kiest om een project te laten verifiëren als circulair sloopproject, dan 
wordt de certificatie-instelling gevraagd om een onafhankelijke projectverificatie 
uit te voeren. Een schouwingslijst voor de certificatie-instelling is in de regeling 
opgenomen. 

Dubbele borging: de Verificatieverklaring mag alleen worden afgegeven door 
certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007. En de 
verklaring mag alleen worden afgegeven aan sloopaannemers die hebben 
aangetoond het niveau van de BRL SVMS-007 te hebben. Daarmee wordt de 
waarde van de Verificatieverklaring geborgd.

Verificatie Circulair Sloopproject: facultatief, aanvullend én uitdagend
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Projecten die het keurmerk Circulair Sloopproject krijgen, voldoen aantoonbaar 
aan de vergaande eisen voor circulair slopen. Uit de projectverificatie blijkt con-
creet op welke wijze sloopmaterialen zijn behouden voor de circulaire economie. 

Hoe toetst de certificatie-instelling?

De certificatie-instelling gaat aan de hand van een schouwingslijst na of de                   
sloopaannemer voldoet aan de gestelde eisen. Is dat het geval, dan geeft de 
certificatie-instelling een Verificatieverklaring Circulair Sloopproject af. 
Er zijn drie toetsmomenten voor de certificatie-instelling: 

1  vooraf (stoffeniventarisatie);

2  tijdens de uitvoering van het sloopproject;

3  achteraf (stoffenverantwoording).
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Klik hier voor de Verificatieregeling

https://www.veiligslopen.nl/site/media/upload/files/verificatie-circulair-sloopproject-versie-4-juni-2020-vastgesteld-bestuur.pdf
https://www.veiligslopen.nl/site/media/upload/files/verificatie-circulair-sloopproject-versie-4-juni-2020-vastgesteld-bestuur.pdf


Het idee van facultatieve projectbeoordelingen op het onderwerp circulariteit was 
nieuw en moest getest worden in de praktijk. Daarom gold een pilotperiode van 
juni 2020 tot juni 2021. In die pilotperiode zijn meer dan 10 projecten 
aangemeld. In het najaar van 2021 zijn de praktische uitvoerbaarheid van de 
regeling en de ervaringen van opdrachtgevers, sloopaannemers en 
certificatie-instellingen uitvoerig geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief! Er is 
op dit moment geen aanleiding om wijzigingen in de regeling door te voeren. We 
gaan dus door met de Verificatieregeling Circulair Sloopproject.

Kijk dan op onze website www.veiligslopen.nl of neem contact op met het SVMS- 
secretariaat (0345-471391). Benieuwd naar projecten waarvoor een Verificatie 
Circulair Sloopproject is uitgevoerd? Check dan op www.veiligslopen.nl het 
Register circulaire sloopprojecten.

SVMS werkt aan een breed draagvlak voor de verificatie-eisen

Het voorbereidende werk voor de formulering van de eisen aan de Verificatieregeling                 
Circulair Sloopproject is gedaan door een projectgroep die bestaat uit: Cor Luijten                       
(Gemeente Rotterdam), Jan Klapwijk (KIWA), Marcel Rooijmans (Normec), Gert 
Hoogeboom  (Hoogeboom Raalte), Derkjan Hooijer (Hooijer Renkum), Henk van der 
Linden (onafhankelijk voorzitter Centraal College van Deskundigen) en het SVMS - 
secretariaat.

De Verificatieregeling Circulair Sloopproject is vervolgens besproken in en 
vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen, waarin vertegen-
woordigers van  opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, 
de overheid en sloopaannemers zitten. Tenslotte is de regeling goedgekeurd door het 
bestuur van SVMS.

Verificatie Circulair Sloopproject 
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Meer informatie?

Pilotperiode juni 2020 - juni 2021 + evaluatie

http://www.veiligslopen.nl
http://www.veiligslopen.nl



