
Regiobijeenkomst BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie  

Korte vragenlijst 

Graag vragen we u om de onderstaande vragen in te vullen en het formulier bij de hand te 

houden tijdens de bijeenkomst: 

 

Vraag 1: Hoe vaak wordt de BRL SVMS-007 voorgeschreven? Omcirkel uw antwoord 

In openbare aanbestedingen:     nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

In onderhandse aanbestedingen        nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

 

Door gemeenten    nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

Door projectontwikkelaars   nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

Door woningcorporaties   nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

 

Voor renovatiesloopprojecten  nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

Voor totaalsloopprojecten   nooit / een enkele keer / regelmatig / vaak 

 

Vraag 2:  Hoe zorgen we ervoor dat de BRL SVMS-007 vaker wordt 

voorgeschreven? Heeft u tips? 

Uw tip(s): 

 

 

 

 

 

Vraag 3:  Bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen over de BRL 

SVMS-007 in de Circulaire Economie? Omcirkel uw antwoord 

 

 
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. 

 
eens / oneens 

 
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. 

 
eens / oneens 

  



 

 
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. 
 
 

 
eens / oneens 

 
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. 
 

 
eens / oneens 

 
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. 
 

 
eens / oneens 

 
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. 
 

 
eens / oneens 

 
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. 
 

 
eens / oneens 

 
8. 

 
De BRL SVMS-007 moet doorgroeien naar een 
productcertificatieregeling, waarbij de vrijkomende 
sloopmaterialen zoals sloophout aantoonbaar voldoen aan 
bepaalde specificaties. 
 

 
eens / oneens 

 
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. 
 

 
eens / oneens 

 

 

 


