Informatiebrochure:
gecertificeerde sloopaannemers
conform BRL Veilig & Milieukundig Slopen
BRL SVMS-007

Waarom zijn gecertificeerde sloopaannemers voor U belangrijk?
Wat is Milieukundig & Veilig slopen volgens de BRL SVMS-007?
Welke eisen gelden voor gecertificeerde sloopaannemers?
Waaraan herkent U de gecertificeerde sloopaannemer?

Inleiding
De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is dé certificatieregeling voor
professionele sloopaannemers. In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een
veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. In deze brochure wordt
toegelicht wat u van een gecertificeerde sloopaannemer mag verwachten en waaraan u een
gecertificeerd sloopbedrijf herkent. De brochure is onder meer bedoeld voor opdrachtgevers en
controlerende / toezichthoudende instanties.

Waarom zijn professionele sloopaannemers voor U belangrijk?
Opdrachtgevers vragen kwaliteit en deskundigheid en zijn zich bewust van de (aansprakelijkheids-)
risico’s van sloopwerkzaamheden. Dit vereist kennis, ervaring en specifiek materieel. Onzorgvuldig of
ondeskundig handelen kan tot ongevallen en grote schade leiden. De BRL SVMS-007 bevat eisen op
het gebied van de uitvoering van het sloopproces, de behandeling en afvoer van vrijkomende
sloopmaterialen en de bedrijfsorganisatie van de sloopaannemer.
De regelgeving op het gebied van slopen wordt steeds omvangrijker en complexer. In de BRL zijn deze
regels concreet vertaald naar de praktijk en geïntegreerd in het sloopproces. Dit is een belangrijke
meerwaarde voor toezichthoudende instanties. Zij mogen van een gecertificeerde sloopaannemer
kennis van zaken verwachten. Verplichtingen zoals het uitvoeren van een asbestinventarisatie, het
aanvragen van een sloopvergunning en regelgeving rondom de behandeling en afvoer van de
sloopmaterialen hebben een vaste plaats in het ‘gecertificeerde’ sloopproces.
Kortom: opdrachtgevers, toezichthouders en andere betrokkenen stellen steeds hogere eisen aan
sloopbedrijven. Er bestaat dan ook behoefte aan een ‘keurmerk’ dat staat voor professioneel slopen.
De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen geeft hieraan invulling.

Hoe verloopt het gecertificeerde sloopproces?
De sloopaannemer voert vooraf een stoffeninventarisatie / inspectie van het sloopobject
uit. Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van de
vrijkomende sloopmaterialen. Ook worden de risico’s voor de arbeidsveiligheid en de
omgeving geïnventariseerd.
Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, met daarin onder meer een beschrijving van de
wijze van selectief en milieukundig slopen, de behandeling en afvoer van vrijkomende
materiaalstromen en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Verder worden in het sloopplan de
uitvoeringseisen van de opdrachtgever systematisch weergegeven.

Wat is Milieukundig slopen volgens de BRL SVMS-007?
Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen
centraal. In het sloopplan wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen
vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie. Voor een verantwoorde omgang met
sloopmaterialen is verder van belang dat vooraf inzicht bestaat in de acceptatiecriteria van de
afnemers. In normdocument SVMS-008 zijn hiervoor zogenoemde productbladen opgenomen. In
overleg tussen sloopaannemer en afnemer worden daarop de acceptatiecriteria van de vrijkomende
sloopmaterialen vastgelegd. Tevens wordt door de sloopaannemer nagegaan of de afnemer beschikt
over de vereiste milieuvergunningen. Voorafgaand aan de afvoer van materiaalstromen van de
slooplocatie wordt gecontroleerd en geregistreerd of aan het productblad wordt voldaan.
De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Tijdens de sloop is een
medewerker beschikbaar die aantoonbaar deskundig is op het gebied van veilig en
milieukundig slopen. De sloopaannemer dient er verder voor te zorgen dat de slooplocatie
veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem
en omgeving veroorzaken.
De oplevering van het project vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt
schriftelijk vastgelegd. Door de sloopaannemer wordt een stoffenverantwoording van de
vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die desgevraagd aan de opdrachtgever
wordt verstrekt.

Wat is Veilig slopen volgens de BRL SVMS-007?
De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces. In de BRL zijn veiligheidseisen
opgenomen, welke mede zijn ontleend aan de arboregelgeving. In het sloopplan worden de
maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en
omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast is een gecertificeerde
sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).
Welke eisen worden gesteld aan de gecertificeerde bedrijfsorganisatie
Het sloopbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van de sloopregelgeving. Ook moet
schriftelijk het belang om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van
de sloopregelgeving worden onderschreven.
Door het sloopbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd
om vast te stellen of aan de eisen van de BRL wordt voldaan. De gecertificeerde
sloopaannemer beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en
tekortkomingen.
Het sloopbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering
voor sloopwerkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks te beoordelen.

Waaraan kunt U een professionele sloopaannemer herkennen?
Certificatie van sloopaannemers vindt plaats door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn
door de Raad voor Accreditatie. Indien het sloopbedrijf voldoet aan alle eisen uit de BRL, wordt
een Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen verstrekt. Het certificaat wordt
afgegeven voor een periode van drie jaar. De onafhankelijke certificatie-instelling voert periodieke
beoordelingen uit (bedrijfsaudits)en bezoekt regelmatig projectlocaties (werkplekinspecties).
Een professionele sloopaannemer herkent u aan het volgende logo.

Centraal College van Deskundigen Slopen
De BRL Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007) is eind 2005 vastgesteld door het Centraal
College van Deskundigen Slopen. In het College zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers,
afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, overheid en sloopaannemers. Deze BRL vervangt
de Beoordelingsrichtlijn Slopen (SBC-SL 007).

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen – Postbus 159 – 4190 CD Geldermalsen
Telefoon 0345-585039 - http://www.ccvdsl.nl/ - info@ccvdsl.nl
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Een lijst met gecertificeerde sloopaannemers kunt u vinden op www.ccvdsl.nl. De gecertificeerde
sloopaannemer is ook te herkennen aan de offerte / aanbieding, waarin staat dat wordt
gewerkt volgens de BRL SVMS-007.

