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VERAS passeert de grens van 100 leden 

Brede vertegenwoordiging van sloop- en asbestverwijderingsbedrijven in Nederland 

 

Tijdens de VERAS ledenbijeenkomst op 8 februari 2017 over de rol van de sloopbranche in de 

Circulaire Economie, is een toost uitgebracht op het unieke moment dat er 100 

sloopaannemers zijn verbonden als lid van VERAS.  Dit gebeurde in het bijzijn van Remco 

Dijkstra, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en speciaal aanwezig als genodigde bij de 

ledenbijeenkomst op de Bouwbeurs in Utrecht. 

 

Het is zover, VERAS heeft 100 leden! VERAS is dé belangenbehartiger van sloopaannemers en 

asbestverwijderaars. Vice-voorzitter van VERAS – de heer Kees de Groot – heeft ter gelegenheid 

daarvan een toost uitgebracht met de aanwezigen op de stand van VERAS tijdens de Bouwbeurs. Dit 

alles vond plaats tijdens de ledenbijeenkomst op 8 februari in het Renovatietheater van de Bouwbeurs 

in Utrecht. VERAS is trots op haar 100 leden, zij vertegenwoordigt daarmee 70 tot 80% van de 

marktomzet. Hiermee kan met voldoende draagvlak getoond worden waar de branche voor staat en 

hoe zaken beter kunnen werken in de praktijk. VERAS is hiervoor dagelijks in gesprek met haar 

partners. 

 

Remco Dijkstra was bij die gelegenheid speciaal uitgenodigd om als woordvoerder in de Tweede 

Kamer zijn visie te geven op de Circulaire Economie en de rol van de sloopbranche daarin. Kern van 

zijn verhaal is dat de motivatie van burgers en bedrijven milieu en economisch gedreven dient te zijn 

en dat het doel voorop staat, niet de middelen. Remco prees daarbij de rol van VERAS bij het 

nationaal betonakkoord dat in de maak is en de andere initiatieven om zo veel en hoogwaardig 

mogelijk te recyclen. 

 

Tijdens de ledenbijeenkomst is ook de nieuwe PR film in de sloopsector getoond. De film heeft ook op  

de stand van VERAS gedraaid tijdens de Bouwbeurs van 6 tot en met 10 februari jl. De film bestaat uit 

drie delen: over VERAS zelf, over de voordelen van het sloopcertificaat, de BRL SVMS-007 en de 

opleidingsmogelijkheden in de branche, middels de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS). Het 

doel van deze nieuwe PR films is de kijker te laten ervaren waar de sloopbranche voor staat, de 

professionaliteit van het sloopvak te benadrukken en bovenal: VERAS bouwt aan slopen! 

  

Over VERAS 

VERAS is de grootste branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars. VERAS 

bestaat uit 100 leden en ruim 20 donateurs. VERAS bruist van de activiteit, voorbeelden zijn 

aanwezigheid op de Bouwbeurs in Utrecht van 6 t/m 10 februari a.s., deelname aan de Dag van de 

Bouw op 17 mei a.s. en het maken van een nieuwe presentatiefilm. 

De onderwerpen waarover VERAS geregeld bericht zijn: aanbestedingen (www.sloopcode.nl), 

asbestdossiers, afzet sloopmaterialen en circulariteit, Europese zaken, gevaarlijke stoffen op 

slooplocatie, maar ook over onderwerpen als verzekeringen en algemene leveringsvoorwaarden.  

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

Bel voor meer informatie met Arjan Hol (06 - 414 833 90) of Edwin Zoontjes (06 – 300 621 89) 

Zie voor meer informatie: www.sloopaannemers.nl 
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