
U LEEST DE SVMS-007 RICHTLIJN EN 
IMPLEMENTEERT DEZE IN UW ORGANISATIE

U VOERT MINIMAAL TWEE PROJECTEN 
UIT CONFORM DE NORM

U VOERT EEN 
INTERNE AUDIT EN 
DIRECTIEBEOORDELING 
UIT

KANTOORAUDIT FASE ÉÉN (BEOORDELING GEREEDHEID VOOR 
CERTIFICERING)

VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN 
8-STAPPENPLAN VOOR UW BRL SVMS-007 CERTIFICERING
U wilt als sloper graag een certificaat voor beoordelingsrichtlijn SVMS-007 (Stichting Veilig en Milieukundig 
Slopen) behalen, maar weet niet wat u kunt verwachten? SGS giet voor u het certificatieproces in een 
overzichtelijk stappenplan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Neem alle onderdelen van beoordelingsrichtlijn SVMS-007 
door. Deze onderdelen voegt u toe aan uw kwaliteitssysteem 
en handboek, zodat u deze kan doorvoeren in uw organisatie. 
Voordat u de certificering aanvraagt, dient uw bijgewerkt 
kwaliteitssysteem bij voorkeur al drie maanden in gebruik te 
zijn. Houd rekening met de volgende voorwaarden uit de norm:
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Om certificatie te verkrijgen, bent u 
verplicht om minimaal twee projecten 
conform de richtlijn uit te voeren. Op 
basis van een projectdossier moet u 
kunnen aantonen dat beide projecten 
volledig werden afgerond. Hoewel niet 
verplicht, laat u bij voorkeur op beide 
werklocaties ook werkplekinspecties 
uitvoeren.

Voor beide projectdossiers voert u 
een interne audit uit: u beoordeelt zelf 
of u de verschillende normvereisten 
correct toepast en ook daadwerkelijk 
naleeft. Afwijkingen van de richtlijn 
dient u te herstellen. Tenslotte worden 
de resultaten van deze interne audit 
aangevuld met een directiebeoordeling, 
waarin de directie aangeeft dat het 
bedrijf klaar is voor certificering.

Hier komt SGS in beeld. Op basis van een 
kantooraudit beoordelen wij of u inderdaad 
klaar bent voor certificering. Wij controleren 
het handboek, uw interne audit en de 
directiebeoordeling. Verder beoordelen wij de 
punten zoals benoemd in stap 1.

Deze audit is mogelijk in combinatie met de controle van uw 
eerste project (zie stap 5).

• u beschikt over een inventarisatie 
van afnemers;

• u heeft een risicobeoordeling 
uitgevoerd voor de af te voeren 
stromen;

• u beschikt over de kwalificatie 
Voormannen Sloop en/of Uitvoerders 
Sloop conform SVS;

• u voert minimaal twee projecten uit 
conform de norm (zie stap 2);

• u beschikt over het VCA-certificaat 
met toepassingsgebied sloop;

• u kunt aantonen dat u verzekerd 
bent voor aansprakelijkheid bij uw 
sloopactiviteiten.
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CONTROLE VAN UW EERSTE PROJECT INPLANNING FASE TWEE VAN UW 
KANTOORAUDIT

CONTROLE VAN 
UW TWEEDE 
PROJECT

KANTOORAUDIT FASE TWEE 
(BEOORDELING DAADWERKELIJKE 
UITVOERING VAN DE NORMELEMENTEN)
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Wij controleren op de 
projectlocatie of u uw eerste 
project naar behoren uitvoert.

Deze controle is mogelijk in combinatie 
met kantooraudit fase één (zie stap 4).

Samen met onze auditor plant u de 
tweede fase van uw kantooraudit. 
Houd hierbij rekening met de 
resultaten van de voorafgaande 
controles en de tijd die mogelijke 
herstelmaatregelen met zich 
meebrengen. 

SGS voert het tweede onderdeel 
van uw kantooraudit uit. Alle 
herstelmaatregelen die resulteerden 
uit uw eerste kantooraudit, dient u 
inmiddels te hebben uitgevoerd.

Deze audit is mogelijk in combinatie met de 
controle van uw tweede project (zie stap 7).

Wij controleren op de 
projectlocatie of u uw tweede 
project naar behoren uitvoert. Alle 
herstelmaatregelen die resulteerden 
uit uw eerste projectcontrole, 
dienen intussen te zijn uitgevoerd. 
Wij adviseren ten stelligste om uw 
tweede projectcontrole vooraf aan 
de tweede fase van uw kantooraudit 
te laten uitvoeren. Indien wij uw 
tweede project positief evalueren, 
toont u immers aan dat u de richtlijn 
beheerst, wat een gunstig signaal 
geeft voor de tweede fase van uw 
kantooraudit. 

Deze controle is mogelijk in combinatie met 
de tweede fase van uw kantooraudit (zie 
stap 8).

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

Jeroen Pos 
E-mail: jeroen.pos@sgs.com 
Tel: 06 – 53 78 25 58

Martin Weerstand 
E-mail: martin.weerstand@sgs.com 
Tel: 06 – 22 97 19 14

SGS NEDERLAND B.V.

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg 
Postbus 267 
4100 AG Culemborg

Tel: 088 – 214 5133 
www.sgs.nl
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Nadat u alle stappen succesvol heeft 
doorlopen, bent u in het bezit van het certificaat 
BRL SVMS-007!
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