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Als professioneel sloper wordt van u 
verwacht dat u uw werk op een veilige 
en duurzame manier uitvoert. Om dit 
objectief te kunnen aantonen, is het 
SVMS-007 certificaat ontwikkeld. SGS 
kan samen met u het certificeringsproces 
doorlopen en het certificaat uitreiken. 

BRL SVMS-007

BRL SVMS-007 staat voor 
Beoordelingsrichtlijn Stichting Veilig en 
Milieukundig Slopen. De richtlijn werd 
samengesteld door uiteenlopende 
professionals uit de sloopbranche, nadat 
het steeds belangrijk werd om duurzame 
sloopwerkzaamheden te documenteren. 

De pijlers van de certificering zijn:

• veiligheid;

• kwaliteit;

• milieu.

Zeker die laatste biedt een 
onderscheidende meerwaarde:  met 
het certificaat toont u aan dat u 
verantwoord omgaat met herbruikbare 
sloopmaterialen en risico’s op 
verontreiniging.

WAAROM EEN SVMS-007  
CERTIFICERING?

De BRL SVMS-007 is een keurmerk, 
geen wettelijke verplichting. Toch 
is het een betekenisvol certificaat, 
waarmee u heel concreet aantoont 
dat u veilig en duurzaam te werk gaat. 
Steeds meer partijen – waaronder 
overheden – stellen vandaag immers 
eisen omtrent duurzaamheid. Als sloper 
ziet u bij aanbestedingen steeds vaker 
een SVMS-007 certificering bij de 
criteria staan. Zo nam de Rijksoverheid 
begin 2016 het certificaat mee als 
voorwaarde bij sloopwerkzaamheden 
voor publieke opdrachtgevers die 
vallen onder de Milieucriteria voor het 
maatschappelijk verantwoord inkopen 

(MVI). Bovendien versterkt u uw positie 
voor een BREEAM-certificering bij 
EMVI-aanbestedingen. Het certificaat 
heeft intussen dus een grote waarde in 
de branche. Het is hét middel om u als 
sloper te onderscheiden. 

WAT TOONT U ALS GECERTIFICEERD 
SLOPER CONCREET AAN?

• Dat u middels een
stoffeninventarisatie en inspectie
van het sloopobject uw werken
zorgvuldig voorbereidt;

• Dat u veilig sloopt volgens de
VCA- en arboregelgeving;

• Dat u milieukundig en selectief
sloopt, oftewel dat u de risico’s voor
verontreiniging in kaart brengt en
vrijgekomen afvalstromen recycleert;

• Dat u verzekerd bent voor
aansprakelijkheid;

• Dat u deskundig personeel inzet, ook
op het gebied van asbest;

• Dat u zich op regelmatige basis door
een externe partij laat inspecteren
door middel van zowel een jaarlijkse
audit, als onaangekondigde
inspecties.

Al deze onderdelen worden vastgelegd 
in een werkplan. Dit werkplan is tijdens 
de werkzaamheden beschikbaar bij 
zowel de sloopaannemer als de klant. 
Samengevat: u toont op een objectieve 
manier aan dat u professioneel en 
kwalitatief hoogwaardig werkt levert.

HOE GAAT SGS TE WERK?

SGS spreekt uw taal. We leggen 
de nadruk op een transparante 
manier van werken. Onze auditoren 
ontzorgen en begeleiden u door het 
certificeringsproces heen op basis van 
een overzichtelijk 8-stappenplan. 

Bovendien kunnen we u gecombineerd 
helpen bij uw VCA-verplichtingen. 

HOE KAN U UW SVMS-007 CERTIFICAAT 
COMMUNICEREN? 

U wordt opgenomen in het register 
van gecertificeerde sloopaannemers 
op veiligslopen.nl. Daarnaast krijgt u 
toestemming om het logo te gebruiken 
op uw offertes en in uw communicatie. 

OVER SGS

SGS is wereldleider op gebied van 
inspectie, controle, analyse en 
certificering en staat bekend als de global 
benchmark voor kwaliteit en integriteit. 
SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk 
van ca. 2.000 kantoren en laboratoria met 
meer dan 90.000 werknemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Wilt u meer informatie of kunnen wij 
u mogelijk verder helpen met een 
probleem of vraag? Neem gerust contact 
met ons op om het te bespreken. Wij 
denken graag met u mee.

HET 8-STAPPENPLAN

Download het 8-stappenplan voor 
certificering van BRL SVMS-007 op onze 
website.

SGS NEDERLAND B.V.

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg 
T +31 (0)88 214 51 33 
W: www.sgs.nl 
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