
Algemene Ledenvergadering

16 november 2022

14.00 uur - 16.00 uur

Evenementenhal Gorinchem



VERAS Bouwt aan slopen!

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ledenvergadering d.d. 13-04-2022

3. Begroting 2023 en contributievoorstel

4. Verenigingszaken

5. Dossiers (terugkoppeling uit Commissies) 

6. PR en communicatie

7. Rondvraag en sluiting

Agenda Ledenvergadering 



VERAS Bouwt aan slopen!

Toelichting op de belangrijkste onderwerpen:

• Verzoek om deelname in BMNL van NMD

• Leidraad Toekomstig Hergebruik CB’23: UPV

• Concept protocol Biologische Agentia

• Samenwerking Stichting Insert

Commissie Milieu & Duurzaamheid (1)



VERAS Bouwt aan slopen!

Toelichting op de belangrijkste onderwerpen:

• Ontwikkelingen Betonakkoord en Bouwakkoord Staal

• MKI waarden voor sloopmaterialen in NMD

• Afzet sloopmaterialen, business case met BRBS

Commissie Milieu & Duurzaamheid (2)



VERAS Bouwt aan slopen!

• Twee keer per jaar bijeenkomsten voor CO2 gecertificeerde leden en 

belangstellenden. Steeds meer nieuwe deelnemers

• Brancheinitiatief: komen tot emissiereducerende maatregelen ten behoeve van 

aanbestedingen met driedeling sloopproces:

❖ Planning en voorsloop

❖ Slopen met materieel en arbeid

❖ Afzet en logistiek

• Terugblik op bijeenkomst 10 oktober 2022 bij Laarakkers

• Volgende bijeenkomst: 17 april 2023 bij Heezen

Brancheinitiatief CO2 prestatieladder



VERAS Bouwt aan slopen!

Toelichting op de belangrijkste onderwerpen:

• Infoblad toepassing sloopmat voor inperken bouwveiligheidszone gepubliceerd! 

Zijn hierover vragen / praktijkervaringen?

Ervaring Landelijke Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid  (bouwveiligheidszone)

• Ervaringen Branche-initiatief SCL

Per 1 januari 2025 zal Trede 3 als eis 

gaan gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

▪ Vragen uit de vergadering voor de

Commissie Slooptechnieken en Arbo?

Commissie Slooptechnieken en Arbo



VERAS Bouwt aan slopen!

• Herziening Certificatiestelsel Asbest waarschijnlijk in werking 2e helft 2023.

• VERAS: verschuiving “van inspraak naar betrokkenheid bij implementatie”. 

• Belangrijkste gevolgen voor saneringspraktijk in risicogericht beleid via SMART-ns, 

bijvoorbeeld emissiebeperkende maatregelen en ABM. 

• VERAS heeft diverse knelpunten ingebracht ter zake SMART-ns. Deze worden 

gedeeld door SZW / TNO. Leidt tot aanpassing SMART-ns. De komende tijd zal 

blijken of het hierdoor werkbaar(der) wordt.

• VERAS pleit voor ruime inwerk- en ervaringsperiode.

• We gaan leden in 2023 informeren over de gevolgen. Er wordt nagedacht hoe we dat 

het beste kunnen doen. 

Commissie Asbestverwijdering (1)



VERAS Bouwt aan slopen!

Branchevoorstellen persoonscertificatie Arbeidsmarkt:

• DAV1 zelfstandig beroepsprofiel en certificaat 36 maanden geldig. DAV werkt onder 

directe begeleiding van DAV2 / DTA (één DAV1 per DAV2 / DTA).  

• Werkgever en werknemer bepalen zelf wel / geen doorstroom naar DAV2 en wel / 

geen leerwerktraject. 

• DTA zij-instroom mogelijk voor Voorman / Uitvoerder Sloopwerken en persoon die 

aantoonbare ervaring heeft met ABM en deco-procedure.  

• Geen categorie 2 afwijkingen meer voor persoonscertificatie. 

Overige ontwikkelingen:

• VERAS pleit er onverminderd bij SZW voor om snel na publicatie wijziging 

Arbobesluit (voorjaar 2023) de wijziging inzake DAV voor machinisten alvast wettelijk 

in te voeren (geen vrijgesteld van DAV certificatieplicht). SZW zet zich hiervoor in. 

Commissie Asbestverwijdering (2)



VERAS Bouwt aan slopen!

• Terugblik Demolition Day 17 september 2022

• Deelname aan de BouwBeurs 2023

• Ledenwerving

PR en communicatie



Ledenbijeenkomst

Circulaire economie: 

Slopers en architecten gaan in gesprek

Gastspreker:

Architect/ ontwerper Merel Stolker van C-creators



VERAS Bouwt aan slopen!

Ledenbijeenkomst

Dank voor uw aanwezigheid

Tijd voor een borrel op het 

Grondstoffenplein op de 

beursvloer!


