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Notitie  : 4VERAS-MIL.07468.N                                                 Van :  secretariaat 

Voor  : leden  Datum :  2-4-2014 

Betreft  : aanpassing Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bronscheiding 

 

Per 1 april 212 is het Bouwbesluit 2012 van kracht, die sindsdien de sloopvergunning heeft vervangen 

voor een sloopmelding. Het Bouwbesluit 2012 bevat tevens landelijke sloopvoorschriften. Deze zijn 

specifiek ter zake de sloopmaterialen die aan de bron (lees: op de slooplocatie) moeten worden 

gescheiden nader uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit 2012.   

 

Op 1 april jl. is een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden, onder andere 

inhoudende een wijziging van artikel 4.1 met de aan de bron te scheiden sloopmaterialen 

(Staatscourant 2014, nummer 4057 d.d. 18 februari 2014).  

 

VERAS is daarbij betrokken geweest. Door VERAS is gepleit om in de Nota van toelichting op de 

Regeling Bouwbesluit 2012 ook duidelijk te beschrijven op basis van welke uitgangspunten door de 

wetgever wordt besloten om wel of geen bronscheiding voor te schrijven. De door VERAS 

aangedragen ‘denkwijze’ is vrijwel letterlijk overgenomen in de toelichting en sluit aan bij eerdere 

inbreng van VERAS (voor 2012 is dit namelijk ook diverse keren bepleit). Bij vervolgwijzigingen van de 

Regeling op dit punt zullen deze uitgangspunten worden gehanteerd. Het relevante deel uit de 

toelichting op de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 treft u aan in de bijlage.  

 

Hieronder treft u een vergelijkingstabel aan van artikel 4.1 oud en nieuw. Steenachtig sloopafval is als 

te scheiden bron geschrapt. De reden daarvoor is dat hiervoor scheiding volgens de in de toelichting 

genoemde uitgangspunten niet perse nodig is en bovendien het werkveld op dit punt zichzelf al 

reguleert. Meest opvallende toevoeging is vlakglas, dat nu ook aan de bron moet worden gescheiden.  

 

Artikel 4.1 (oud, tot 01-01-2014) Artikel 4.1 (nieuw, vanaf 01-01-2014) 

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als 

bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst 

bedoeld in de Regeling Europese 

afvalstoffenlijst; 

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld 

in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in 

de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover 

deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j 

van dit lid zijn opgenomen; 

b. steenachtig sloopafval; b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met 

dakbeschot; 

c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; c. teerhoudend asfalt; 

d. bitumineuze dakbedekking; d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met 

dakbeschot; 

e. teerhoudende dakbedekking; e. niet-teerhoudend asfalt; 

f. teerhoudend asfalt; f. vlakglas, al dan niet met kozijn; 

g. niet-teerhoudend asfalt; g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

h. dakgrind; h. dakgrind; 

i. overig afval. i. armaturen; 

  j. gasontladingslampen. 
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BIJLAGE:  

Toelichting op de wijziging van artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, Staatscourant 

2014, nummer 4057 d.d. 18 februari 2014. 

 

 

 


