
Algemene Ledenvergadering

13 april 2022

15.30 uur - 17.30 uur

Van der Valk Zaltbommel



VERAS Bouwt aan slopen!

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ledenvergadering d.d. 17-11-2021

3. Financieel verslag 2021

4. Verenigingszaken

5. Dossiers (terugkoppeling uit Commissies) 

Commissie Milieu & Duurzaamheid

Commissie Arbo en Slooptechnieken

Commissie Asbestverwijdering

Brancheinitiatief CO2 Prestatieladder en Veiligheidsladder

Agenda Ledenvergadering (1)



VERAS Bouwt aan slopen!

6. Korte introductie Omgevingswet 2023 en gevolgen voor 

slopen en asbest

7. PR en communicatie

- Ledenbijeenkomsten in 2022

- Demolition Day 17 september 2022

- Ledenwerving

- Deelname aan EDA Conventie in juni a.s.

8.   Rondvraag en sluiting

Agenda Ledenvergadering (2)



VERAS Bouwt aan slopen!

Belangrijke onderwerpen binnen deze commissie

• MKI waarden voor sloopmaterialen in NMD

• Samenwerking Stichting Insert

• Voortgang Betonakkoord

• Ondertekening Bouwakkoord Staal

• Bijeenkomst met architecten

• Contacten onderhouden met opdrachtgevers, BRBS recycling

Commissie Milieu & Duurzaamheid



VERAS Bouwt aan slopen!

• Twee bijeenkomsten gepland in 2022: de eerste op 5 mei a.s.

• Bijeenkomsten voor CO2 gecertificeerde leden en belangstellenden

• Brancheinitiatief:  komen tot emissiereducerende maatregelen ten behoeve 

van aanbestedingen met driedeling sloopproces:

❖Planning en voorsloop

❖Slopen met materieel en arbeid

❖Afzet en logistiek

Brancheinitiatief CO2-Prestatieladder



VERAS Bouwt aan slopen!

• Aan de slag met een Infoblad toepassing sloopmat inperken bouwveiligheidszone 

• EDA is bezig met actualisatie richtlijnen High Reach slopen. VERAS is daarbij 

betrokken. Terugkoppeling in Commissie. 

• Succesvolle Kennisdag High Reach machinisten. Nadenken over vervolg en 

suggesties worden ingebracht bij SVS.  

• Inbreng plegen voor evaluatie SVMS-013.

• Richtlijn demontage van liften: VERAS is betrokken geweest en er is een online 

bijeenkomst voor leden gehouden. 

• Bijhouden trends en ontwikkelingen rondom veiligheid(incidenten). Input mede 

vanuit brancheinitiatief SCL. 

Commissie Slooptechnieken en Arbo



VERAS Bouwt aan slopen!

• Grote opkomst van bijna 20 bedrijven die aan de slag zijn met Veiligheidsladder.

• Succesvol uitwisselen van ervaringen van bedrijven. 

• Externe sprekers en bedrijfsbezoeken. 

• Samen aan de slag met melden van veiligheidsincidenten en trendanalyse

• inzicht in trends;

• input voor eventuele acties branchebreed;

• geeft invulling aan eis uit SCL.

Brancheinitiatief SCL



VERAS Bouwt aan slopen!

• Omgevingswet naar verwachting in werking per 01-01-2023. 

• Grote en ingrijpende wetgevingsoperatie.

• Veel gevolgen voor bedrijfsleven en overheid. 

• Vandaag: korte introductie van de gevolgen voor de sloopregelgeving. 

• VERAS organiseert de komende tijd uitgebreide informatiebijeenkomst(en). 

Korte introductie Omgevingswet 2023 (1)



VERAS Bouwt aan slopen!

• Huidige ‘sloopregelgeving’ in:

• Bouwbesluit 2012

• Asbestverwijderingsbesluit 2005

• Besluit mobiel breken

• Straks staan de ‘sloopregels’ in Besluit bouwwerken leefomgeving.  

• De meeste regels / voorschriften hetzelfde, zoals sloopmelding en voorschriften inzake stof en geluid. 

• De regels voor mobiel breken wijzigen wel: de meldingstermijn gaat naar 4 weken (gelijk aan 

sloopmelding) en in plaats van veel middelvoorschriften komen er vooral doelvoorschriften. 

• De gemeente kan maatwerkvoorschriften stellen.  

• NIEUW: stikstofvoorschrift (toepassen BBT in het kader van de ‘bouwvrijstelling’) en Risicomatrix en 

veiligheidscoördinator. 

Korte introductie Omgevingswet 2023 (2)



VERAS Bouwt aan slopen!

• Nieuw zijn regels voor invullen Risicomatrix en veiligheidscoördinator.

• Sloopwerk waarbij meer dan 10 m3 sloopafval / asbest vrijkomt: risicomatrix invullen en 

verstrekken aan bevoegd gezag bij sloopmelding. 

• Risicomatrix omvat 5 hoofdvragen. Eén of meer vragen “ja”? Dan uitgebreide 

risicomatrix invullen. 

• Bij meer dan 7 punten in de uitgebreide risicomatrix: “veiligheidscoördinator directe 

omgeving” aanstellen en bouw- en sloopveiligheidsplan opstellen. 

• Bij meer dan 12 punten in uitgebreide risicomatrix of zeer hoog beoordeeld risico: 

advies vooroverleg bevoegd gezag. 

• Veiligheidsafstand volgens paragraaf 6.2 Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid 

wettelijk vastgelegd. Zie https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-

sloopveiligheid. 

Korte introductie Omgevingswet 2023 (3)

https://www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid


VERAS Bouwt aan slopen!

Zie voor risicomatrix: 

https://www.rijksoverheid.nl/document

en/brochures/2021/11/18/infoblad-

veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-

en-sloopwerkzaamheden

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/11/18/infoblad-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden


VERAS Bouwt aan slopen!

• Sloopmelding nu via OLO en straks via digitale stelsel Omgevingswet (DSO). 

• De komende tijd wordt met DSO getest. 

• Zorgen over DSO reden geweest voor uitstel van de invoering van de Omgevingswet. 

• VERAS is gevraagd om mee te werken met testen van DSO voor de slooppraktijk. 

• Er wordt een proefsessie georganiseerd in mei / juni van circa 2,5 uur in een 

“werkplaats” of “zelfkliksessie”.  

• We zoeken personen (met OLO ervaring) die hieraan willen deelnemen!

Korte introductie Omgevingswet 2023 (4)



VERAS Bouwt aan slopen!

• Ledenbijeenkomsten in 2022

• Demolition Day 17 september 2022

www.demolitionday.nl

• Ledenwerving

• Deelname aan EDA Conventie in juni 2022

PR en communicatie

http://www.demolitionday.nl/


Ledenbijeenkomst

Transitie naar schoon en emissieloos werkmaterieel 

in de bouw

Reinhard den Toom, projectleider ministerie van IenW

Gerard van der Veer, hoofd materieelbeheer bij GMB 

Bouwakkoord Staal

Frank Maatje, directeur stichting Bouwen met Staal 


