
Informatiebijeenkomst

BRL SVMS-007



Programma Informatiebijeenkomst SVMS

15.30 uur Ontvangst

16.00 uur Opening door de middagvoorzitter

16.05 uur Hoofdlijnen van de wijzigingen in de BRL SVMS-007 

16.30 uur Communicatie en PR activiteiten voor en door SVMS

17.00 uur De duurzame toekomst van het sloopcertificaat?

17.30 uur Afsluiting presentaties en gelegenheid tot nuttigen 

maaltijd

19.00 uur Afsluiting informatiebijeenkomst



Introductie SGS Nederland

Presentatie door: Martin Weerstand, inspecteur / auditor



Hoofdlijnen van de wijzigingen in de 

BRL SVMS-007

Procedure:

 Besluit CCvD Slopen in 2015 tot evaluatie SVMS-008, eisen t.a.v. afzet 

sloopmaterialen / productbladen

 Instelling Werkgroep evaluatie SVMS-008

 Uitbreiding naar andere thema’s in BRL: geen integrale herziening! 

 Concept ter consultatie certificaathouders en anderen (zienswijzen)

 Zienswijzen verwerkt in nieuwe 2017 versie van BRL SVMS-007

 Beoordeling door de Raad voor Accreditatie

 Vaststelling CCvD Slopen en goedkeuring door bestuur per 1-2-2017

 Van kracht per 1 april 2017 met overgangsregeling



Hoofdpunten wijzigingen

 Wijziging van de eisen inzake afvoer sloopmaterialen 

 Aanvulling van de eisen tenaamstelling certificaten

 Aanvullende eisen inhuur en uitbesteding

 Schrappen overgangstermijn para 3.1.1

 Verwerking gewijzigde ISO 17021-1

 Gevolgen voor SVMS-008 en Schouwingslijst CI



Wijziging van de eisen inzake afvoer 

sloopmaterialen (1)

 Aanpassingen in hoofdstuk 4: scheiden van 

materiaalstromen op de slooplocatie dient te worden 

voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit 2012. Is 

onderdeel van de stoffeninventarisatie.

 Opnemen van de acceptatiecriteria van de afnemer en de 

borging daarvan in het scheidingsplan als onderdeel van 

de werkvoorbereiding.

 Nieuw in hoofdstuk 5: gebruik productbladen komt te 

vervallen.



Wijziging van de eisen inzake afvoer 

sloopmaterialen (2)

 In plaats daarvan legt de sloopaannemer van elke 

combinatie sloopmateriaal – afnemer vast:

- NAW afnemer

- Check dat de afnemer bevoegd is om het sloopmateriaal te 

mogen ontvangen

- Omschrijving sloopmateriaal, Euralcode en 

acceptatiecriteria van de afnemer

- Borging door sloopaannemer dat voldaan wordt aan 

acceptatiecriteria afnemer. Beheersing en controle op basis 

van risicoanalyse.



Wijziging van de eisen inzake afvoer 

sloopmaterialen (3)

 Geen verplicht gebruik productbladen meer (SVMS-008)

 Productbladen zijn informatiebladen geworden, In Word te 

vinden op www.veiligslopen.nl

http://www.veiligslopen.nl/


Aanvulling van de eisen tenaamstelling 

certificaten

 Bedoeling: wegnemen van wildgroei aan namen 

voorkomen en onduidelijkheid voor opdrachtgever wie 

daadwerkelijk gecertificeerd is

 In Hoofdstuk 6 zijn nadere regels gesteld en de term 

‘sloopaannemer’ in para 1.4 is verduidelijkt

 Melding op certificaat wordt gedaan die onderdelen in een 

holding die daadwerkelijk sloopwerkzaamheden uitvoert

 Juridische relatie tussen bedrijfsonderdelen dient vast te 

staan

 Bij een Afwijking in het ene bedrijfsonderdeel beoordeelt de 

CH of dit ook in andere onderdeel van toepassing is.



Aanvullende eisen inhuur en 

uitbesteding (1)

 Eisen uitbesteding: para 1.3. Gecertificeerde bedrijven dienen alle 

sloopprojecten die worden uitgevoerd in Nederland conform de 

onderhavige beoordelingsrichtlijn uit te voeren. De gecertificeerde 

sloopaannemer mag de uitvoering van het sloopproject als geheel 

alleen uitbesteden aan een andere volgens de BRL SVMS-007 

gecertificeerde sloopaannemer. Als het werk niet als geheel wordt 

uitbesteed, is voor de inhuur paragraaf 4.3.5. van toepassing.

 Eisen inhuur: omschrijving in projectwerkplan en borging kwaliteit 

van de inkoop. Zie para 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3

 Bij inhuur personeel gelden dezelfde deskundigheidseisen

 Bij inhuur materieel ook dezelfde eisen als bij ‘eigen’ materiaal 

(borging dat goedgekeurd materieel wordt ingezet).



Aanvullende eisen inhuur en 

uitbesteding (2)

 In het projectwerkplan wordt de projectorganisatie 

beschreven met hierin een duiding van:

“b. 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.”



Andere aanpassingen in BRL 
SVMS-007

 Schrappen overgangstermijn uit vorige BRL herziening in 

2012 t.a.v. aantal deskundige personen in paragraaf 3.1.1 

 Invoegen enkele interpretaties uit SVMS-014:

verantwoordelijkheid van de sloopaannemer voor het 

mobiel breken op locatie voor een aantal 

kernbepalingen in Besluit mobiel breken

 Aanpassingen ISO 17021-1 (uit 2015) verwerkt in nieuwe 

BRL SVMS-007: o.m. nieuwe procedures voor CI t.a.v. 

hercertificatieaudits in Hoofdstuk 6



Hoofdlijnen van de wijzigingen in de 

BRL SVMS-007

 Gevolgen voor SVMS-008 en Schouwingslijst CI 

(SVMS-009)

 Overgangsregeling herziening 2017:
- Nieuwe CH voldoen per 1-4-2017 aan BRL versie 2017

- Per 1-8-2017 voldoen ‘bestaande’ CH aan 2017 versie BRL en 

wordt men geaudit + beoordeeld op deze versie (tot 1-8-2018)

- Per 1-11-2018 heeft iedereen een sloopcertificaat versie 2017, 

anders intrekking ‘2012 certificaat’

 Alles staat op www.veiligslopen.nl

http://www.veiligslopen.nl/


Communicatie en PR SVMS 2017

Aanleiding en achtergrond

 Aantal certificaathouders stabiel

 Toenemende vraag van opdrachtgevers 

 Bestuur & CCvD Slopen: BRL in begrijpelijke taal

 Plan van Aanpak ‘Promotie BRL SVMS-007’

Algemene doelen

 Werven nieuwe certificaathouders

 Behouden bestaande certificaathouders

 Voorschrijven van het certificaat stimuleren



Communicatie en PR SVMS 2017

Doelgroepen 

 Certificaathouders

 Potentiële nieuwe certificaathouders 

 Opdrachtgevers (en adviesdiensten namens opdrachtgevers)

 Toezichthoudende instanties

Via deze doelgroepen:

 Aandacht voor het certificaat 

 Voordelen en belang benadrukken gecertificeerde aannemer

 Overtuigen om het certificaat voor te schrijven in bestekken



Communicatie en PR SVMS 2017

Communicatiemiddelen 

 Website 

 De BRL SVMS-007 in begrijpelijke taal

 Leaflet

Promotie

 Actie voor de certificaathouders als ambassadeurs

 Wervingsactie nieuwe certificaathouders

 Promotieactie opdrachtgevers en toezichthouders



Communicatie en PR SVMS 2017

De stand van zaken

 Eerste ideeën voor de nieuwe website 

 Eerste opzet voor de BRL SVMS-007 in begrijpelijke taal



De duurzame toekomst van het 

sloopcertificaat?

 Veilig en Milieukundig Slopen

 Andere instrumenten, zoals BREEAM Sloop & Demontage

 Circulaire Economie

 Meerwaarde opdrachtgever

 Stellingen en vragen (voor discussie)



De duurzame toekomst van het 

sloopcertificaat?

 Circulaire Economie:



De duurzame toekomst van het 

sloopcertificaat?

 BRL SVMS-007:

eisen t.a.v. afzet sloopmaterialen

hoe vindt de borging plaats in managementsysteem

 Wat wil de opdrachtgever van sloopaannemer?

 BREEAM Sloop & Demontage: projectbenadering 

combineren met sloopproces?



De duurzame toekomst van het 

sloopcertificaat?

Stelling 1:

“Het sloopcertificaat is prachtig, maar het kan een tandje 

hoger wat betreft het milieukundige aspect”



De duurzame toekomst van het 

sloopcertificaat?

Stelling 2:

“De opdrachtgever is helemaal niet geïnteresseerd 

in hoogwaardige afzet van sloopmateriaal: als het 

maar aan de wet voldoet en de prijs lekker laag is”



De duurzame toekomst van het 
sloopcertificaat?

Vragen aan u:

- Heeft u ideeën om de BRL SVMS-007 meer handen en 

voeten te geven in de Circulaire Economie?

- Hoe kunnen BRL Slopen en andere ‘keurmerken’ zoals 

BREEAM Slopen elkaar versterken?

- Welke rol kan de opdrachtgever spelen bij hoogwaardiger 

afzet en hoe te borgen in BRL SVMS-007? 



Afsluiting

 Nog vragen?

 Dank voor uw komst, 

eet smakelijk en alvast goede reis!


