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Colofon 
Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Sloop van Gebouwen is opgesteld in 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten 
een stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien 
van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld 
voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria 
zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. 

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Sloop van gebouwen. Ook vindt u in dit 
document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, 
afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de 
beoordeling van criteria. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Sloop van Gebouwen omvat de inkoop van sloopwerkzaamheden, en 
gerelateerde graafwerkzaamheden en grondverzet. Dit document bevat criteria voor de sloop 
van gebouwen. 

Buiten dit document vallen: 

• Transport en inzet van materieel. 

Zie hiervoor de criteriadocumenten van de betreffende productgroepen op 
www.pianoo.nl/dossiers/duurzaaminkopen.  

Afbakening van de productgroep ’Sloop van Gebouwen’ binnen ‘Gebouwen’ 

Dit document is onderdeel van de overkoepelende productgroep Gebouwen. Onderstaande tabel 
geeft aan welke criteriadocumenten hieronder vallen. 

 

Tabel 1.1  Positie criteriadocument Sloop van Gebouwen binnen de productgroep Gebouwen. 

Fase Bestemming: 
Kantoorgebouwen 

Andere gebouwcategorieën 

Ontwerp en 
Nieuwbouw 

   

Beheer en Onderhoud    

Renovatie    

Sloop  

Huur en aanschaf    

 

Inkoopvolume en marktpotentieel van de overheid 
Er zijn geen recente cijfers beschikbaar over de totale omzet voor het slopen van gebouwen in 
Nederland. De laatst beschikbare cijfers stammen uit 1999. De totale omzet van de 
bouwnijverheid (Bouw en GWW) bedroeg volgens het CBS in 1999 32,8 miljard euro. Voor 
sloopactiviteiten (zowel van gebouwen als van overige bouwwerken, zoals wegen, bruggen et 
cetera) bedroeg de omzet bijna 400 miljoen euro. Het aandeel van sloopactiviteiten in het geheel 
is dus beperkt (1,2%).  

Verwacht wordt dat de stroom bouw- en sloopafval uit de sloop van gebouwen en bouwwerken in 
de toekomst zal toenemen.  
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Een zeer voorzichtige schatting op basis van het bovengenoemde marktaandeel van sloop in de 
totale bouwactiviteiten (1,2%) geeft als indicatie dat de overheidsuitgaven voor het slopen van 
gebouwen tussen 20 en 30 miljoen euro per jaar zullen bedragen. Volgens stakeholders liggen 
de werkelijke overheidsuitgaven aan sloop van gebouwen een stuk hoger, maar harde cijfers 
hierover zijn er niet. 

In Nederland wordt jaarlijks circa 150 miljoen ton bouwgrondstoffen gebruikt. Deze 
bouwgrondstoffen worden vooral verkregen uit binnen- en buitenlandse winningen en primaire 
productieprocessen. Het is mogelijk om in een substantieel deel (20 à 25%) van de jaarlijkse 
behoefte te voorzien met secundaire bouwgrondstoffen. Hierbij staat het zoveel mogelijk en zo 
hoogwaardig mogelijk inzetten van secundaire bouwgrondstoffen voorop; zeker sinds Cradle-to-
Cradle (C2C) op gang is gekomen. In de praktijk staat het ketendenken nog in de 
kinderschoenen. 

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een overzicht van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set 
van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 

De volgende CPV-codes kunnen van toepassing zijn op de productgroep Sloop van Gebouwen:  

45110000-1 Slopen en ontmantelen van gebouwen; en 
grondverzet. 

45111100-9 Sloopwerkzaamheden. 

45112000-5 Graafwerkzaamheden en grondverzet. 

45221210-7 Geheel of gedeeltelijk overdekte 
graafwerkzaamheden. 

1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen 

Dit document is in oktober 2011 voor het laatst gewijzigd. Zie bijlage 1 voor een toelichting op 
de wijzigingen. 

In juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu positief gereageerd op een 
advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI met 
aanbevelingen voor duurzaam inkopen. Op enkele punten komt dit document al tegemoet aan de 
aanbevelingen, voor andere voorstellen wordt bekeken op welke wijze deze kunnen worden 
verwerkt. Om optimaal duurzaam in te kopen is daarom het dringend advies om naast dit 
document kennis te nemen van de voor inkopers relevante aanbevelingen zoals zijn gebundeld 
op de website van PIANOo. Het gaat onder meer om het meenemen van duurzaamheid in het 
hele inkoopproces en het in dialoog treden met de markt. Bij deze aanbevelingen worden in de 
loop van de tijd meer concrete handvatten geplaatst. Ook het verwerken van de aanbevelingen 
in de criteriadocumenten wordt ter hand genomen. Op de website van AgentschapNL staat de 
planning voor de aanpassing van de criteriadocumenten. 
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2 Markt en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria voor 
Sloop van Gebouwen. 

2.1 Kansen en beperkingen van Duurzaam inkopen 

Duurzaam Inkopen is één van de instrumenten die de overheid benut om duurzaamheid te 
stimuleren. Hiernaast zijn er vele beleidsontwikkelingen, stimuleringsprogramma’s en veel 
initiatieven vanuit de markt. Duurzaam Inkopen biedt veel kansen voor duurzaamheid. In principe 
gaat het om het uitwerken van de 3 P’s: People, Planet en Profit in concrete, generieke milieu- en 
sociale criteria. 
Duurzaam Inkopen heeft ook zijn beperkingen. Zo moeten de criteria passen binnen de juridische 
aanbestedingsregels ten aanzien van onder andere proportionaliteit, non-discriminatie, 
beschikbaarheid en verifieerbaarheid. De criteria zijn niet bedoeld voor handhaving van bestaande 
wet- en regelgeving. Verder zijn voor zaken die primair voordeel voor de leverancier opleveren 
(zoals ervaring) of die geen directe relatie hebben met duurzaamheid (zoals personeelsbeleid en 
arbeidsvoorwaarden), geen criteria opgenomen.  

2.2 Beleids- en marktontwikkelingen 

Duurzaam Bouwen 

Sinds 1995 is er veel aandacht geweest voor duurzaam bouwen en zijn er veel 
voorbeeldprojecten gerealiseerd met aandacht voor energiebesparing, klimaatbeheersing, 
materiaalgebruik, nieuwe energietechnieken et cetera. Het slopen van gebouwen komt hierbij 
steeds meer in de belangstelling te staan. In het kader van duurzaam bouwen heeft de overheid 
de toepassing van secundaire materialen in de bouw en GWW al jaren lang gestimuleerd, 
ondermeer als vervanger van primaire grondstoffen zoals zand en grind. In november 2008 is 
een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)) afgerond naar de consequenties van 
toepassing van een bepaald percentage betongranulaat als grindvervanger in beton. 

AMvB Bouwen en Slopen 

Op dit moment zijn de richtlijnen voor sloopwerkzaamheden vastgelegd in gemeentelijke 
bouwverordeningen. Er is echter een landelijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Bouwen 
en Slopen in ontwikkeling, die de sloopvergunning zal vervangen. In plaats daarvan wordt een 
meldingsplicht geïntroduceerd. In de AMvB Bouwen en Slopen komen standaard voorschriften 
gericht op de veiligheid voor en het voorkomen van hinder naar de omgeving. 

Landelijk afvalbeleid 

Duurzaam slopen past goed in het landelijk afvalbeleid. Kern hiervan is om het ontstaan van 
afval in de eerste plaats te beperken (preventie). Waar mogelijk dient afval nuttig te worden 
gebruikt als product, materiaal of als nuttige brandstof. Pas in laatste instantie moet worden 
overgegaan tot verbranden of storten. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer is aangegeven in 
de ‘Ladder van Lansink’ (zie ook bijlage 2):  

• Preventie: het voorkomen dat afval ontstaat; 

• Producthergebruik: het hergebruiken van volledige producten, zoals deuren, wastafels  
et cetera. 

• Materiaalrecycling: hoogwaardig en laagwaardig; 

• Verbranding met energieterugwinning 

• Verbranding; 

Criteria voor duurzaam inkopen van Sloop van gebouwen versie 1.4  4 

Datum publicatie: oktober 2011                                        



 

• Storten. 

De inzet van het landelijk overheidsbeleid is het creëren van zoveel mogelijk gesloten 
kringlopen.  

De overheid kan ook via aanpassing van de storttarieven de inzameling, de recycling en de afzet 
van afval stimuleren. De overheid wil dit echter aan de markt overlaten. 

Afbouw regierol van de overheid 

In de jaren negentig wilde de overheid via een combinatie van regels en afspraken ervoor zorgen 
dat er voldoende bouwgrondstoffen beschikbaar kwamen in de markt. Omdat dit niet 
waargemaakt kon worden, is in 2003 een stevige beleidswijziging doorgevoerd en hebben 
marktpartijen meer verantwoordelijkheid gekregen. Uit de Derde Voortgangsrapportage oktober 
2008 blijkt dat deze marktwerking inderdaad de gehoopte uitwerking heeft gehad.  

Door het stortverbod voor reststoffen en het stellen van kwaliteitseisen aan bouwstoffen in het 
Bouwstoffenbesluit (thans Bodemkwaliteitsbesluit) heeft de overheid gericht invloed uitgeoefend 
op de markt. 

Huidige praktijk van inzameling, recycling en hergebruik  

Mede dankzij het stortverbod voor reststoffen wordt nu 96% van alle bouw- en sloopafval 
opnieuw gebruikt. De Rijksgebouwendienst schrijft standaard 20% grindvervanging in beton 
voor.  

In de huidige praktijk wordt sloopafval in meerdere fracties gescheiden: 

• Puin; 

• Zand en grond; 

• Gasbeton; 

• Gips; 

• Hout A (onbehandeld); 

• Hout B (behandeld); 

• Hout C (geïmpregneerd); 

• Metalen (ferro en non-ferro); 

• Kunststoffen; 

• Isolatiematerialen; 

• Dakafval; 

• Bouw- en sloopafval, gemengd; 

• Asbesthoudend bouw- en sloopafval; 

• Bouw- en sloopafval, niet recyclebaar. 

Deze fracties worden nu al in de meeste gevallen gescheiden aan de afvalverwerkers 
aangeboden. Het laten verwerken van ongescheiden afval is namelijk beduidend kostbaarder, 
dus afvalscheiding op de bouw/sloopplaats is rendabel. Voor elke fractie gelden specifieke 
richtlijnen. Voor zand en grond moeten bijvoorbeeld de herkomst en eventuele verontreinigingen 
bekend zijn. Het doel van het scheiden van afval is een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik 
mogelijk te maken (volgens de ‘Ladder van Lansink’).  

Afvalmaterialen hebben steeds meer marktwaarde. Dit zal duurzaam slopen en gescheiden 
inzamelen stimuleren. Van de fracties Hout A en Metalen wordt relatief veel hergebruikt of 
hoogwaardig gerecycled. Puin wordt op dit ogenblik veel tot granulaat verwerkt (laagwaardige 
recycling). De beoordelingsrichtlijn (BRL 2506) omtrent het breken van puin is bedoeld om de 
herbruikbaarheid van granulaat te bevorderen.  
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Deze BRL is recent aangepast aan de nieuwste inzichten op dit gebied. Voor veel van de overige 
fracties is of wordt er een kringloopsysteem ontwikkeld (zie ook verderop in dit document). Voor 
gemengd afval geldt dat hergebruik of recycling op dit moment moeilijker is. 

Bouwmetalen 

Met betrekking tot bouwmetalen wordt met het oog op uitloging en accumulatie in bodem en 
grondwater regelgeving voorbereid in het kader van het besluit Bodemkwaliteit. 

PVC 

Bij sloop komt onder meer kunststof afval vrij. Een deel daarvan (buizen, kozijnen, plafonddelen, 
kabels, leidingen) kan PVC bevatten. 

In het kader van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) is PVC een van de prioritaire afvalstromen 
die via een ketengerichte aanpak benaderd wordt. Op dit moment zijn overheid en sector bezig 
concrete projecten te formuleren die zullen resulteren in een vermindering van de milieudruk van 
de PVC-keten. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar kozijnen, buizen/leidingen en 
kabels. In de loop van 2010 zullen op grond hiervan eisen en/of wensen worden geformuleerd 
ten aanzien van inzameling, herverwerking en/of inzet van recyclaat. 
Voor kunststof kozijnen en leidingen zijn gecoördineerde landelijke inzamelsystemen 
operationeel. Kozijnen worden ingezameld via de VKG (zie www.vkgkozijn.nl) en leidingen via 
het buizeninzamelsysteem BIS (zie www.bureauleiding.nl/bis). Halogeen houdende kabels 
worden ingezameld in verband met de marktwaarde van koper. De verwerking van de kabels 
vindt meestal in andere Europese landen plaats. Op de website van de Vereniging van Kunststof 
Recyclers (VKR) www.nrk.nl/vkr wordt een overzicht gegeven van recyclingbedrijven voor 
kunststofafval. 
In Europees verband werkt de PVC sector aan het stimuleren van recycling in het initiatief ‘Vinyl 
20101’. Producenten van PVC producten kunnen zich bij dit initiatief aansluiten. 

EPS 

Voor het isolatiemateriaal EPS zijn inzamelbedrijven bekend. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
Receps www.receps.nl, Roele De Vries www.roeledevries.nl, Poredo www.poredo.nl, 
www.derecyclers.nl. 

Dakafval 

Dakafval bevat soms teer. Vanwege het sterk milieubelastende karakter hiervan dient 
vermenging met andere afvalstromen vermeden te worden. Voor dakafval is ‘sectorplan 33’ 
opgesteld. Dit sectorplan is onderdeel van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)2. Het LAP bestaat 
uit een beleidskader en diverse sectorplannen. LAP 2 is eind 2009 in werking getreden. In het 
sectorplan ‘Dakafval’ wordt onderscheid gemaakt tussen vier substromen: 

• Teerhoudend dakafval (concentratie PAK310 ≥ 75 mg/kg); 

• Bitumineus dakafval; 

• Composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval; 

• Dakgrind, verkleefd met teer of bitumen. 

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend dakafval is verbranding als 
vorm van verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer 
daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK’s mogelijk is. 

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bitumineus dakafval is verbranding als 
vorm van verwijderen. 

                                                        
1 www.vinyl2010.org 
2 www.lap2.nl 
3 Policylische Aromatische Koolwaterstoffen 
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De minimumstandaard voor het be- en verwerken van composieten van teerhoudend- of 
bitumineus dakafval is verbranding als vorm van verwijderen. Vormen van nuttige toepassing 
zijn uitsluitend toegestaan wanneer daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK mogelijk is. 

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van dakgrind, verkleefd met teer of bitumen is 
reiniging en nuttige toepassing van het grind, passend binnen het beleidskader. De restanten 
teer en bitumen mogen worden verbrand. Uitgangspunt is dat bij geen van de toepassingen van 
componenten van deze afvalstof verspreiding van PAK mogelijk is. 

Voor bitumineuze dakbedekking is het recyclingsysteem BiELSo (Bitumen End of Life Solutions) 
opgezet. 

Op grond van bovenstaande informatie is besloten om een overzicht van te scheiden materialen 
en producten inclusief een voorstel voor bestemming en herverwerking in de gunning mee te 
nemen. 

Overzicht van inzamelsystemen 

Voor sommige materialen, die schadelijk zijn bij de afvalverwerking, is het van belang om deze 
zoveel mogelijk uit de afvalstromen te halen en te recyclen. 

• Kunststofkozijnen kunnen worden ingezameld via de Vereniging Kunststof 
Gevelelementenindustrie (VKG, zie www.vkgkozijn.nl);  

• Kunststofleidingen kunnen worden ingezameld via het buizeninzamelsysteem BIS 
(www.bureauleiding.nl/bis); 

• Kunststofkabels worden ingezameld in verband met de marktwaarde van koper. De 
verwerking van de kabels vindt meestal in andere Europese landen plaats (zie Vinyl 2010); 

• Isolatiematerialen; EPS kan worden ingezameld door diverse bedrijven. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: Receps www.receps.nl, Roele De Vries www.roeledevries.nl, Poredo 
www.poredo.nl, www.derecyclers.nl. 

• Voor gips en cellenbeton is recent een recyclingssysteem ontwikkeld. Inmiddels zijn er 
meerdere aanbieders voor de verwerking van gips; 

• Voor bitumineuze dakbedekkingen is het recyclingsysteem BiELSo opgezet. 

Onder andere de website www.recyclingmagazine.nl geeft voor verschillende fracties aan welke 
recyclebedrijven er bestaan. Op de website van de Vereniging van Kunststof Recyclers (VKR) 
www.nrk.nl/vkr wordt een overzicht gegeven van recyclingbedrijven voor kunststofafval. 

2.3 Duurzaamheidsaspecten 

2.3.1  Milieuaspecten 

Adviescommissie Duurzaam Ketenbeheer 
De Adviescommissie Duurzaam Ketenbeheer in de Bouw is opgericht in 1990/1991. De leden zijn 
vertegenwoordigers van marktpartijen en van de beleids- en onderzoekstak. Doel is het 
bevorderen van het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van primaire grondstoffen (inclusief 
een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik ervan) en de inzet van secundaire materialen (ter 
vervanging van primaire grondstoffen). Het in de keten houden van de stoffen staat voorop.  
Dit sluit aan bij de Nota Ruimte (VROM, 2006). 

Duurzaam slopen 

Elk te slopen gebouw heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De mogelijkheden voor hergebruik 
kunnen daarom sterk verschillen. Bij duurzaam slopen wordt in de te slopen gebouwen 
geïnventariseerd welke onderdelen direct in de oorspronkelijke vorm en functie kunnen worden 
hergebruikt. Na deze te hebben gedemonteerd, worden ze gereinigd, eventueel gereviseerd en 
opnieuw ter gebruik aangeboden. Daarna vindt de verdere sloop plaats.  
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De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft de ‘Handleiding Duurzaam Slopen’ 
uitgegeven. Deze Handleiding laat geslaagde duurzame sloopprojecten zien in Den Haag en 
Rotterdam. De ervaringen uit die projecten zijn verwerkt in tips, aanbevelingen en een 
stappenplan en zijn bruikbaar bij andere sloopprojecten. 

Voorsloop 

Herbruikbare producten en materialen kunnen worden gedemonteerd, afgevoerd en als 
tweedehands bouw- en installatieproduct weer worden afgezet. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
deuren, kozijnen, sanitair, keukens, verwarmings- en installatietechnische materialen (ketels, 
radiatoren, geisers), elektrotechnische installatiematerialen, hang- en sluitwerk, hout, steen of 
antieke bouwmaterialen: producten waarvoor afzet bestaat of gecreëerd kan worden.  
De milieubelasting van het transport en van het geschikt maken voor hergebruik moet kleiner 
zijn dan de milieubelasting van toepassing van nieuwe producten of materialen. Deze zogeheten 
voorsloopfase moet worden ingepast tussen de leegoplevering van de gebouwen en de 
definitieve of constructieve hoofdsloop. Een zorgvuldige planning is noodzakelijk om te 
voorkomen dat bruikbare producten worden vernield of verdwijnen. Tevens is een zekere 
omvang of schaalgrootte van het voorsloopwerk gewenst. 

Voordelen: 

• Besparing op primaire grondstoffen; 

• Toename levensduur van bouw- en installatiecomponenten; 

• Beperking van de hoeveelheid restproducten; 

• Besparing op afvoer van sloopafval; 

• Gunstiger samenstelling van resterende afvalstromen (samenstelling, uitloging); 

• Hoogwaardiger hergebruik van bouwproducten; 

• Extra werkgelegenheid. 

Nadelen: 

• Extra kosten voor demontage, reiniging, transport en opslag van direct herbruikbare 
producten;  

• Afzet van producten moet worden gegarandeerd. Ook de transportafstand speelt een rol 
in verband met het energieverbruik; 

• De voorsloop moet worden ingepast in het sloopproces. Dit vereist extra overleg en 
afstemming tussen alle betrokken partijen, inclusief de overheid in zijn rol van 
opdrachtgever; 

• Organisatorisch ingewikkelder proces door betrokkenheid van meer partijen en preciezere 
planning. 

Stakeholders geven aan dat zij twijfels hebben over het nut van de voorsloop. De voorsloop, de 
demontage, de schoonmaak, de eventuele reparatie, de opslag en het transport kosten tijd en 
geld. De afzetmogelijkheden zijn beperkt omdat hergebruikte producten vaak duurder zijn dan 
nieuwe producten (bijvoorbeeld bij wastafels) of doordat de maatvoering van hergebruikte 
producten niet altijd meer past bij nieuwe maatvoering en voorkeuren van architecten 
(bijvoorbeeld bij kozijnen). Voor houten vloerdelen en balken zijn de afzetmogelijkheden echter 
goed. De verwachting is dat in het kader van duurzaamheid en financiële belangen 
afzetmogelijkheden voor fracties toenemen. Voorsloop (strippen) is zinvol als voorbereiding op 
de machinale sloop. 

Op grond van deze informatie is besloten om voorsloop als contractvoorwaarde mee te nemen. 
In de markt is het begrip voorsloop overigens niet gangbaar. De fase van het ’strippen’ van het 
gebouw voorafgaand aan de machinale sloop is wel bekend. Bij een voorsloop is dit ’strippen’ 
vooral bedoeld om hergebruik te bevorderen. 
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Slooptool 
De Slooptool is een instrument waarmee de duurzaamheid van een sloopplan kan worden 
beoordeeld en/of aangetoond. Op basis van de samenstelling van het te slopen gebouw wordt 
berekend wat de milieubelasting van verwerkingsalternatieven is. Om de milieubelasting te 
bepalen wordt gebruik gemaakt van de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA). Er wordt 
aangesloten op de Eco-Quantum methodiek. In het prototype instrument (Slooptool) zijn drie 
projecten als referenties opgenomen. Op basis van de samenstelling van een te slopen gebouw 
en de gekozen alternatieven voor het scheiden en verwerken, berekent de Slooptool de 
milieubelasting van sloopalternatieven. De score wordt uitgedrukt in een rapportcijfer: indicatie 
is een 5,5 voor gangbare verwerking van materiaal en een 9 voor verwerking met zoveel 
mogelijk producthergebruik en recycling. De gebruiker krijgt ook de top 10 van milieubelastende 
onderdelen van het te slopen gebouw te zien.  

De Slooptool is ontwikkeld door IVAM en De Haas & Partners, in opdracht van de provincie Zuid-
Holland (zie www.ivam.uva.nl). Het instrument is nog niet volledig ontwikkeld en de database 
moet nog aangevuld worden. Daarom is de Slooptool nog niet vrij beschikbaar en zijn er op dit 
moment voor duurzaam inkopen nog geen criteria te ontwikkelen. 

In het kader van Cradle-to-Cradle (C2C) staat de Slooptool weer in de belangstelling. 
Stakeholders geven aan dat verdere ontwikkeling vanuit de overheid en de branches of de markt 
zou moeten worden gestimuleerd. Dit komt de meetbaarheid van duurzaamheid van bestemming 
en verwerking en het milieurendement ten goede. 

Milieurestwaarde gebouw  

Ook bij sloop (en vervangende nieuwbouw) is een afweging van de milieurestwaarde te maken. 
Hierbij kan in beeld worden gebracht welke onderdelen in het te slopen gebouw nog niet zijn 
afgeschreven op basis van een LCA-karakteristiek. Het nadeel is dat het te slopen gebouw nog in 
een berekening moet worden gestopt. Het effect van ‘voorsloop’ is op deze manier te 
kwantificeren en wordt daardoor gestimuleerd. Het hergebruik van bestaande gebouwen of 
gedeelten daarvan wordt ook gestimuleerd.  

Er bestaat echter nog geen instrument om dit te berekenen (GreenCalc is niet primair voor sloop 
ontwikkeld) en vaak zal de benodigde informatie van het gebouw ontbreken. Het in beeld 
brengen van alle onderdelen wordt gezien als een te zwaar middel om bij Sloop van Gebouwen 
mee te nemen. 

BRL SVMS-007 - Veilig en Milieukundig Slopen 

De sloopbranche heeft de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen opgericht. Deze stichting heeft 
een Beoordelingsrichtlijn (BRL) Veilig en Milieukundig Slopen uitgegeven voor professionele 
sloopaannemers, de BRL SVMS-007. Het is ook mogelijk om op basis van deze BRL als bedrijf 
gecertificeerd te worden, waarmee wordt gewaarborgd dat sloopaannemers volgens deze BRL 
werken. De BRL SVMS-007 is dus een eigen initiatief van de branche dat door alle 
belanghebbenden is omarmd.  

In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig 
verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. De BRL SVMS-007 bevat eisen op het 
gebied van de uitvoering van het sloopproces, de inventarisatie van stoffen, de behandeling en 
afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, verantwoording van de afzetbestemmingen en de 
bedrijfsorganisatie van de sloopaannemer. De BRL regelt dus wel een verantwoorde omgang met 
vrijkomende sloopmaterialen en het aanbieden van gescheiden fracties, maar geeft geen 
garanties over afzet en hergebruik. Bij een gecertificeerd sloopproces vindt vooraf een 
stoffeninventarisatie en inspectie van het sloopobject plaats. Vervolgens wordt een sloopplan 
opgesteld. De stoffeninventarisatie en het sloopplan kunnen dienen als input voor de Slooptool. 

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is eind 2005 vastgesteld door het Centraal College van 
Deskundigen Slopen. Hierin zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van 
sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, overheid en sloopaannemers. Deze BRL vervangt de BRL 
Slopen (SBC-SL 007). 
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In 2008 zijn ruim 100 (van de circa 500, waarvan 250 ‘echte’) sloopbedrijven gecertificeerd.(zie 
www.veiligslopen.nl voor een overzicht van alle gecertificeerde sloopbedrijven). Auditen gebeurt 
periodiek, waarbij steekproefsgewijs tevens werkplekinspecties plaatsvinden. 

Op grond van deze informatie is besloten om de BRL SVMS-007 als geschiktheidseis op te nemen 
en om via de gunning hergebruik en hoogwaardige recycling extra te waarderen. Tevens is er 
een gunningscriterium opgenomen voor de specificatie bestemming en verwerking van 
afvalproducten. 

Hergebruik van betongranulaat 

Het beleid van de overheid is erop gericht om de betonketen te sluiten door hergebruik van 
betongranulaat te stimuleren door hoogwaardige nuttige toepassing. Er is onderzocht in hoeverre 
het instrument Duurzaam Inkopen kan bijdragen aan het stimuleren van hoogwaardig gebruik 
van betongranulaat in beton. Uit diverse studies blijkt namelijk dat de vrijkomende hoeveelheid 
betonpuingranulaat in de komende jaren gaat verdubbelen, terwijl de traditionele afzet in 
ophogingen en funderingen stagneert (zie ook de ‘Scenariostudie BSA granulaten, aanbod en 
afzet van 2005 tot 2025’, mei 2006, RWS DWW). Volgens CUR-aanbeveling 112 (over 
betonconstructies voor bouwwerken) kan tot 50% grind vervangen worden door betongranulaat. 
En dat zonder aanpassing van de rekenregels voor betonconstructies. Constructief en 
betontechnologisch gezien zijn er daarom voor het toepassingsgebied van de CUR-aanbeveling 
geen belemmeringen om de betonketen te sluiten. Op bedrijfseconomische en logistieke vlak zijn 
er echter wel aandachtspunten.  
Samen met de sector worden de komende tijd de (on)mogelijkheden van een 
grind/granulaatindex op bedrijfsniveau onderzocht. Zie voor een nadere toelichting bijlage 3. 

Om de herbruikbaarheid van puin te bevorderen is de beoordelingsrichtlijn BRL 2506 ontwikkeld, 
waarmee uniforme eisen aan de kwaliteit van het granulaat en de aanwezigheid van 
verontreinigingen daarin worden gesteld. In 2008 is de BRL 2506 aangepast aan het Besluit 
Bodemkwaliteit. Er zijn voldoende bedrijven gecertificeerd.  
Op grond van deze informatie is besloten om een minimum eis ten aanzien van het breken van 
steenachtig afval op te nemen. Hiermee wordt beoogd dat het aanbod aan kwalitatief goed en 
gekeurd betongranulaat de komende jaren zal toenemen. Het is de bedoeling om het toepassen 
van betongranulaat als grindvervanger te monitoren en bij een herziening mogelijk de criteria 
aan te scherpen. 

Cradle-to-Cradle 

Het ‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) is een breed en richtinggevend denkkader voor de 
duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht ontstaan voor 
het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een 
menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Het accent verschuift 
daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar ecoeffectief (optimaliseren 
van wenselijke). Producten en  productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige 
functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving 
waarin materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer of biosfeer. Een dergelijke 
benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid 
ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren. Meer 
informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-concept kan 
stimuleren staat in de brochure die te downloaden is op de website van PIANOo. 

Transport in de GWW en Bouw 

Er is veel duurzaamheidswinst te behalen in de GWW en Bouw bij transport van grondstoffen, 
materialen, producten en mensen. Deze winst ligt op de aspecten energieverbruik, CO2-uitstoot, 
geluidoverlast en luchtkwaliteit. Voor transport zijn de volgende maatregelen te nemen: 
1. Het beperken van transport: de kansen hiervoor liggen vooral in de planfase. Met 

samenwerking, goede planning en organisatie in de uitvoering is veel te bereiken. Het is nog 
niet mogelijk gebleken hier algemene criteria voor te ontwikkelen. Er zijn bij een aantal 
productgroepen wel aandachtspunten geformuleerd in de voorbereidingsfase. 

Criteria voor duurzaam inkopen van Sloop van gebouwen versie 1.4  10 

Datum publicatie: oktober 2011                                        

http://www.veiligslopen.nl/
http://www.pianoo.nl/document/3298/brochure-cradle-2-cradle


 

2. Het beperken van de milieubelasting door het gebruik van schone 
transportmiddelen/voertuigen. Voor de GWW- en Bouwproductgroepen hoeven de huidige 
transportcriteria (inhuur van mobiele werktuigen en inhuur zware voertuigen) niet verplicht 
meegenomen te worden om de doelstelling voor duurzaam inkopen te behalen. Uiteraard 
kunnen overheden deze criteria uit andere overwegingen (o.a. beleid, 
duurzaamheidsambities) meenemen in een aanbesteding. Eind 2009 is een traject ingezet 
voor transport in de GWW- en Bouw om duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. Meer 
informatie vindt u op www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen waar de actuele stand van zaken 
over dit traject wordt beschreven. 

Ruimte voor innovatie 

Uiteraard wil de overheid ook verdergaande ambities stimuleren. Via de gunning kan expliciet 
worden gekozen voor een hoger ambitieniveau, zoals hoogwaardigere vormen van verwerking 
van producten en materialen, inzet van duurzame energietechnieken, C2C of andere innovaties. 
Via de gunning kunnen initiatieven van overheden en/of de markt worden gestimuleerd. 

2.3.2  Sociale aspecten 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het 
sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit 
productgroepspecifieke document opgenomen, zie de website van PIANOo. De afspraken over 
toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector. 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing 
bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten opgesteld.  

• Verantwoordelijk marktgedrag kan worden bevorderd door als overheden en 
marktpartijen ieder voor zich de goede intenties vast te leggen. Voor de 
schoonmaakbranche is hiervoor medio 2011 een code ontwikkeld, die als inspiratiebron 
kan dienen en waarvoor verbreding naar andere sectoren wordt onderzocht.  

 

Er zijn nog andere sociale elementen denkbaar binnen Duurzaam Inkopen. Daarvoor zijn 
momenteel geen landelijke instrumenten beschikbaar. 

Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijk thema in de bouw. Overwogen is in hoeverre dit onder duurzaamheid 
valt en of het zinvol en mogelijk is om hiervoor criteria op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van 
het vragen naar een VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) als 
geschiktheidseis. Het VCA-certificaat zelf is niet wettelijk verplicht. VCA benadrukt dat men de 
wettelijke regels moet volgen. Voor veiligheid en gezondheid gaat het vooral om Arbozaken; hier 
kunnen via het VCA-certificaat bovenwettelijke zaken worden geborgd. Voor milieu gaat het om 
handhaving van bestaande wetgeving. De certificering en de borging (procedurele kant) is 
bovenwettelijk. In de praktijk beschikt meer dan 60% van de bedrijven over een VCA-certificaat; 
ZZP’ers vaak niet. In de meeste aanbestedingen wordt standaard al een VCA-certificaat vereist. 

Op grond hiervan is besloten is om geen eis voor veiligheid op te nemen. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces 

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. Meer 
informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid daarin kan 
worden meegenomen, vindt u op de website van PIANOo. Het is aan te bevelen deze informatie 
te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de slag gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 
klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de aanschaf 
noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Voor de inkoop van 
de productgroep Sloop van Gebouwen zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:  

Van beleid naar initiatief 

Een aanbesteding is meestal het vervolg op een - soms langdurige – voorbereidende fase van 
beleid naar initiatief. In de voorbereiding worden keuzes gemaakt en besluiten genomen die 
vaak een grote impact hebben op de duurzaamheid. Vaak heeft de inkoper geen invloed op deze 
keuzes, maar de betrokkenen bij de voorbereiding des te meer. Het realiseren van duurzame 
projecten begint dan ook met het meenemen van duurzaamheid in de voorbereiding en niet pas 
bij de aanbesteding van werken. 

Het meenemen van duurzaamheid in de voorbereiding van projecten is nog geen gangbare 
praktijk. Dit kan vragen om aanvullend beleid van betreffende overheden: beleid dat richting 
geeft aan het maken van afwegingen en keuzes. In dit document is dit niet nader uitgewerkt. 
Door duurzaamheid expliciet te betrekken in alle stappen - ook in de voorbereiding - krijgt 
duurzaam aanbesteden meer inhoud en wordt een duurzame realisatie op een hoger niveau 
mogelijk. 

Initiatieffase en proces 

Bij het overwegen van mogelijke conceptuele oplossingsrichtingen voor een bepaald probleem, 
kunnen verschillende alternatieven naast elkaar worden gezet en onderling worden vergeleken 
op duurzaamheidsaspecten. Een goede kennis van de projectomgeving is daarbij van groot 
belang. Welke partijen zijn betrokken, wat zijn de randvoorwaarden en welke kwaliteiten zijn in 
de omgeving aanwezig? Gemaakte keuzes kunnen worden vastgelegd in eisen en wensen voor 
verdere uitwerking in ontwerp en aanbesteding. 

In grote complexe projecten kan een aanbestedende dienst ervoor kiezen om in de 
prekwalificatie in gesprek te gaan met de markt. Op die manier kan meer zicht worden 
verkregen op de haalbaarheid van ambities en mogelijke oplossingsrichtingen. Duurzaamheid 
kan dan ook aan de orde komen. Hierbij kan worden gedacht aan een marktconsultatie of 
concurrentiegerichte dialoog.  

Zelf ontwerpen 

Ontwerpdiensten worden uitbesteed maar worden ook vaak binnen de eigen organisatie 
uitgewerkt. Als het ontwerp (deels) binnen de eigen dienst wordt gemaakt dan zijn de in dit 
document opgenomen eisen en wensen als leidraad bruikbaar om daarmee ook duurzame 
werken te realiseren. 
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3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 
aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare 
aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk 
gesteld worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van 
toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving. 

• Het contract met daarin contractbepalingen. 
De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen. Deze zijn juridisch getoetst. Elke inkoop of aanbesteding is echter maatwerk. Het 
opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.  

Hogere ambities en innovatie stimuleren 

Met gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en niet alleen op 
prijs, kunnen inschrijvers worden uitgedaagd om een onderscheidende aanbieding te doen met 
een hoog duurzaamheidsgehalte. Om tot voldoende onderscheidend vermogen voor afzonderlijke 
aspecten te komen, is het van belang om het aantal criteria in een gunning te beperken.  

In het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) zijn voorwaarden vastgelegd waaraan 
de criteria voor een gunning op basis van EMVI moeten voldoen. Zo moet vooraf de wijze waarop 
de inschrijvingen met elkaar worden vergeleken duidelijk worden gemaakt. De aanbestedende 
dienst bepaalt hierbij zelf het gewicht van de verschillende criteria en de manier waarop de 
afweging plaatsvindt; bijvoorbeeld via puntentelling, ranking, Life Cycle Costing, gunnen op 
waarde of bonus/malus. 

In 2006 vroeg ongeveer een derde van de grote opdrachtgevers regelmatig om innovatieve 
toepassingen; in 2008 is dit percentage opgelopen tot 44%. Grote opdrachtgevers geven vaker 
een voorkeur aan voor het werken in een bouwteam (30%) via Design & Construct (11%) of in 
een Publiek Private Samenwerking (PPS)-constructie (1%). Opdrachtnemers laten een wisselend 
beeld zien als het gaat om een karakterisering naar traditioneel, geïntegreerd en innovatief. Van 
de bouw- en installatiebedrijven en ontwerp- en adviesbureaus werkt 50 tot 60% traditioneel, bij 
de toeleveranciers is dat gemiddeld 40%. Gemiddeld werkt zo’n 20% van de opdrachtnemers 
‘geïntegreerd’. Van de bouw- en installatiebedrijven werkt een klein percentage ‘innovatief’, bij 
ontwerp- en adviesbureaus en toeleveranciers is dat ongeveer 20% (bron: EIB (Economisch 
Instituut Bouwnijverheid) in opdracht van Regieraad Bouw en PSI Bouw, september 2008). 

Overzicht van criteria 

Tabel 3.1 Overzicht criteria voor de sloop van gebouwen 

Geschiktheidseisen/selectiecriteria 

Werkwijze conform BRL SVMS-007 

Minimumeisen  

Verwerken/afvoeren van steenachtige stoffen conform BRL 2506 

Gunningscriteria (wensen) 

Specificatie bestemming en verwerking van afvalproducten conform BRL SVMS-007 

Contractbepalingen 

Voorsloop 

Criteria voor duurzaam inkopen van Sloop van gebouwen versie 1.4  13 

Datum publicatie: oktober 2011                                        



 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Selectiecriteria 

Voor deze productgroep zijn geen selectiecriteria geformuleerd. 

Geschiktheidseisen 

Geschiktheidseis 

Nr. 1 

Werkwijze conform BRL SVMS-007 

De inschrijver hanteert voor de sloopwerkzaamheden een werkwijze 
conform BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig 
Slopen). 

De integrale tekst van deze BRL is verkrijgbaar via www.veiligslopen.nl. 

Toelichting 

voor inkoper 

Op de website www.veiligslopen.nl wordt informatie verschaft over de BRL 
Veilig en Milieukundig slopen. Ook is het register van alle gecertificeerde 
sloopbedrijven terug te vinden. Tevens is hier een lijst van certificerende 
instellingen weergegeven. Bij deze instellingen kunnen zowel binnen- als 
buitenlandse bedrijven een certificaat aanvragen (een aantal certificerende 
instellingen is in de gehele Europese Unie actief). 

De BRL SVMS-007 beschrijft een werkwijze waarbij onder andere voor de 
volgende stappen richtlijnen zijn opgesteld: 

• Werkaanvraagbeoordeling. 

• Stoffeninventarisatie. 

• Werkvoorbereiding. 

• Uitvoering. 

• Behandeling en afvoer sloopmaterialen. 

• Oplevering. 

• Stoffenverantwoording. 

Bij elk van deze stappen dient gerapporteerd te worden volgens de eisen 
van de BRL SVMS-007. Doel is het in kaart brengen van risico's en van 
afvalstromen. 

In de BRL SVMS-007 worden ook eisen gesteld aan de wijze waarop een 
aanbieding wordt uitgebracht. Hiertoe dient vooraf een 
werkaanvraagbeoordeling en indien mogelijk een stoffeninventarisatie 
uitgevoerd te worden. De werkaanvraagbeoordeling vormt samen met een 
verklaring dat volgens de BRL SVMS-007 zal worden gewerkt het 
belangrijkste bewijsmiddel. Eventueel kan de inschrijver ook een certificaat 
overleggen. 

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Minimumeis  

Nr. 1 

Verwerken/afvoeren van steenachtige stoffen conform BRL 2506 

Indien steenachtige stoffen worden gebroken dan moet het breken conform 
de BRL 2506 plaatsvinden. 
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Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: indien de inschrijver of onderaannemer aan wie u voornemens 
bent te gunnen beschikt over een KOMO productcertificaat ‘BRL 2506 beton 
en/of menggranulaat’ op naam van de inschrijver of onderaannemer, wordt 
voldaan aan deze eis. 

Controle van het certificaat kan via www.bouwkwaliteit.nl. 

3.2.3  Gunningscriteria 

Gunningscriteria 

Gunningscriterium 

Nr. 1 

Specificatie van de bestemming en verwerking van 
afvalproducten conform BRL SVMS-007 

De inschrijver verstrekt een overzicht van de te scheiden materialen en 
producten op basis van de stoffeninventarisatie conform de BRL SVMS-
007. Tevens geeft de inschrijver aan hoe deze worden verwerkt en/of 
voor hergebruik worden aangeboden door middel van een scheidingsplan 
overeenkomstig paragraaf 2.6 lid 7 van de BRL SVMS-007 en een 
stoffenverantwoording overeenkomstig paragraaf 2.10. 

Zie onder andere op www.recyclingmagazine.nl voor een overzicht van 
recyclers en www.nrk.nl/vkr voor een overzicht van kunststof recyclers. 
Voor kunststof kozijnen zie www.vkgkozijn.nl. Voor kunststof leidingen 
zie www.bureauleiding.nl/bis. 

Het betreft minimaal de volgende fracties: 

1. Puin; 

2. Zand en grond; 

3. Gasbeton; 

4. Gips; 

5. Hout A (onbehandeld); 

6. Hout B (behandeld); 

7. Hout C (geïmpregneerd); 

8. Metalen (ferro en non-ferro) ; 

9. Kunststoffen; 

10. Isolatiematerialen; 

11. Dakafval; 

12. Bouw- en sloopafval, gemengd; 

13. Asbesthoudend bouw- en sloopafval; 

14. Bouw- en sloopafval, niet recyclebaar; 

15. Kunststoffen (inclusief isolatiematerialen) 

16. Glas; 

17. Gips 

18. Vloerbedekking; 

19. Bitumineuze dakbedekking. 
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De fracties 1 t/m 14 worden al standaard gescheiden ingezameld en 
gerecycled. Gescheiden inzameling en recycling van de fracties 15 t/m 
19 wordt nog niet standaard toegepast, terwijl er wel inzamelsystemen 
bestaan. 
 
De inschrijver dient expliciet in de aanbieding te vermelden aan welke 
recyclers de fracties worden aangeboden. 
 
Voor elke fractie die voor hergebruik aan een recycler wordt 
aangeboden, wordt een waardering toegekend. Hoe meer fracties, des te 
hoger de waardering. 

Toelichting 

voor inkoper 

De aanbestedende dienst dient vooraf aan te geven hoe het 
gunningscriterium wordt beoordeeld. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt 
u vragen om een verklaring dat er een scheidingsplan en een 
stoffenverantwoording volgens de BRL SVMS-007 zal worden overlegd en 
een lijst met de namen van de recyclers die de verschillende fracties 
overeenkomstig het scheidingsplan zullen verwerken.1.  

Bij recyclebedrijven kan gecontroleerd worden of de aanbieder inderdaad 
met hen overeenstemming  heeft over het verwerken van het afval. 

3.2.4  Contract 

Contractbepalingen 

Contractbepaling 

nr. 1   

Voorsloop 

De inschrijver verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop. Hierbij gaat 
het om het ontdoen van een gebouw van niet-constructieve niet-
steenachtige materialen. Hierbij dient te worden aangegeven dat producten 
en materialen die in zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk 
worden afgezet. 

Toelichting 

voor inkoper 

- 

 

Contractbepaling 

nr.  2 

Sociale aspecten 
• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en 

mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale 
voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij aanbestedingen 
boven de Europese drempelwaarden. Zie de website van PIANOo 
over sociale voorwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten 
opgesteld. Zie de website van PIANOo over Social Return. 

Toelichting 

voor inkoper 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam 
Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten 
en daarom niet in dit productgroepspecifieke document opgenomen. De 
afspraken over toepassing van deze instrumenten verschillen per 
overheidssector. 
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4 Meer informatie 

• Aanbestedingsreglement Werken 2005, ARW 2005, mr. R.H. Gribnau (Ministerie van 
Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen), mr. ing. C.H.N.M. Petit (Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat), drs. ing. S.R. Doornbos (Ministerie van 
VROM, Rijksgebouwendienst), ing. J.Th.H. Oehler (Ministerie van LNV, Dienst Landelijk 
Gebied), uitgave door Ministerie van VROM, 2005; 

• BRL SVMS-007; 

• BRL 2506; 

• Handleiding Duurzaam Slopen, SEV; 

• Landelijk Afvalbeheerplan (LAP), zie www.lap2.nl; 

• Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), zie www.nrk.nl 

• Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling, Ministerie van VROM, 2006.  

• www.adviescommissie-ketenbeheer.nl; 

• www.bouwcarrousel.nl/index.php?id=5 

• www.eib.nl; 

• www.infomil.nl;  

• www.Recyclingmagazine.nl;  

• www.agentschapnl.nl;  

• Slooptool, zie www.ivam.uva.nl; 

• www.veiligslopen.nl (onder andere certificaten BRL SVMS-007); 

• Vereniging  

• www.vinyl2010.org. 

 

Algemene informatie over het programma Duurzaam inkopen is te vinden op de website van 
PIANOo. 
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Bijlage 1  Wijzigingen ten opzichte van vorige 
versie 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 9 april 2009 zijn: 

• Dit document is naar aanleiding van de bespreking van Duurzaam Inkopen in de Tweede 
Kamer opnieuw bezien. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. Paragraaf 1.2 is 
tekstueel aangepast; paragraaf 4.2 is bijgewerkt. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 28 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 21 januari 2010 gewijzigd. De lay-out van het document is 
aangepast en de volgende teksten zijn geactualiseerd: Bouwmetalen, PVC, EPS, 
Transport, Cradle-to-cradle, Hergebruik van betongranulaat en Sociale aspecten. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 21 januari 2010 zijn: 

• Dit document is per 15 februari 2010 gewijzigd naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer op 11 februari 2010. De tekst over bouwmetalen 
in hoofdstuk 2 is aangepast.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 15 februari 2010 zijn: 

• Naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De 
Groene Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen, zijn de volgende zaken aangepast: 

- Onder 1.2, Status en relatie met vernieuwing Duurzaam Inkopen, is een toelichting 
op het advies en de gevolgen voor het huidige document opgenomen. 

- De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over 
verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper. 

• De Sociale Voorwaarden zijn toegevoegd: in hoofdstuk 2 is de paragraaf sociale aspecten 
aangepast en in hoofdstuk 3 is, onder 3.2.4 Contract, een verwijzing opgenomen naar de 
generieke handvatten voor sociale aspecten.  

• De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van 
PIANOo toegevoegd. 
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Bijlage 2 Beleidsaspecten ten aanzien van 
hergebruik en recycling van bouw- 
en sloopafval 

Historische ontwikkeling 

Over de historische ontwikkeling rond afval en afvalbeheer stelt het Landelijk Afvalbeheerplan 
2002-2012 in deel 1 'Beleidskader' (tekst na 3e wijziging, maart 2007; zie website van VROM, 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9265#lap) het volgende. 
Aan het eind van de jaren tachtig werd het afvalbeheer gekenmerkt door kleinschaligheid en 
bood te weinig bescherming voor het milieu. Zo ontbraken bij nagenoeg alle in gebruik zijnde 
stortplaatsen bodembeschermende voorzieningen en de rookgasreiniging van 
afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) was onvoldoende. Er werden daarom zelfs 
verbrandingsinstallaties gesloten. En ondanks dat het hergebruik van afval groeide, werd er nog 
teveel afval verbrand en gestort. Er ontstond een tekort aan capaciteit voor het verwerken van 
afval. 

Rond 1990 formuleerde de rijksoverheid ambitieuze doelstellingen die gericht waren op: 

• Het beperken van het afvalaanbod door afvalpreventie; 

• Het stimuleren van hergebruik van afvalstoffen; 

• Het reduceren van de ongewenste milieueffecten van het afvalstoffenbeheer; 

• Een landelijke planning van afvalverwerkingsinstallaties;  

• Het versterken van de samenwerking tussen de overheden.  

Om dit te realiseren werden diverse programma's en acties ontwikkeld. Het resultaat was dat de 
groei van het totale afvalaanbod is los gekoppeld van de groei van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP). Tussen 1985 en 2000 is het totale afvalaanbod gestegen van ruim 46 Mton naar ruim 57 
Mton, een stijging van circa 24%. In diezelfde periode steeg het BBP met 54%. Dit verschijnsel 
noemt men relatieve ontkoppeling. De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) definieert deze ontkoppeling als preventie. Dit betekent dat tussen 1985 en 
2000 circa 19% afvalpreventie is bereikt. 

De opgetreden relatieve ontkoppeling is het gevolg van een combinatie van factoren: 
overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen, efficiënter produceren, stijging van de kosten 
van verwijdering enzovoort. Deze factoren kunnen niet los van elkaar worden gezien. In de 
periode 1985-2000 is het hergebruik van afvalstoffen toegenomen van circa 50% naar ruim 77% 
en is het storten afgenomen van 35% naar ongeveer 9% van het totale afvalaanbod. 

Ladder van Lansink 

In artikel 10.1 van de Wet milieubeheer is een voorkeursvolgorde voor de verwijdering van 
afvalstoffen opgenomen, de zo genoemde Ladder van Lansink: 

• Preventie;  

• Producthergebruik;  

• Materiaalrecycling hoogwaardig; 

• Materiaalrecycling laagwaardig; 

• Verbranding met energieterugwinning;  

• Verbranding;  

• Storten. 

Deze voorkeursvolgorde is het uitgangspunt voor het Nederlandse afvalstoffenbeleid. 
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Afvalpreventie is een van de hoofdelementen van het afvalstoffenbeleid. Recent is hieraan een 
nieuwe impuls gegeven door preventie in bredere zin op te pakken in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Ministerie van Economische Zaken heeft 
er een speciale website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-produceren/duurzaam-
ondernemen 
aan gewijd. Uitvoering van het programma ligt onder andere in handen van Infomil. Een nieuw 
uitvoeringsprogramma van VNG, IPO en VROM is ingezet om bedrijven aan te zetten tot 
preventie in brede zin (afvalpreventie maar ook grondstoffenbesparing, energie- en 
waterbesparing, beperking van transport) in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
Gescheiden inzameling bevordert materiaalrecycling en/of producthergebruik. Producenten 
kunnen verplicht gesteld worden om hun producten, indien deze in het afvalstadium terecht zijn 
gekomen, terug te nemen en opnieuw te verwerken. Dit is al voor diverse producten 
vormgegeven. Ook voor een tweetal bouwproducten, te weten PVC-gevelelementen en PVC-
leidingen. Ook het Convenant Verpakkingen is een voorbeeld van vormgeving van 
producentenverantwoordelijkheid. 

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)4 

Het nieuwe LAP is eind 2009 in werking getreden. Dit tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 
2015, met een doorkijk tot 2021. Het LAP bestaat uit een beleidskader en 83 sectorplannen.  

Het beleidskader van het LAP bevat de hoofdlijnen van het afvalbeleid. Het betreft bijvoorbeeld 
de landelijke doelstellingen voor gescheiden inzameling en algemene uitgangspunten voor 
instrumenten als vergunningverlening en handhaving. Ook beschrijft het beleidskader 
internationale aspecten en de opstelling van Nederland in afvaldiscussies op internationaal 
niveau. 

De sectorplannen van het LAP bevatten de uitwerking van het beleidskader voor specifieke 
(categorieën van) afvalstoffen. Elk sectorplan beschrijft het beleid voor de betreffende afvalstof, 
aspecten van vergunningverlening, specifieke aandachtspunten van in- en uitvoer en de 
monitoring van het sectorplan. In totaal bevat het LAP 83 sectorplannen. 

De capaciteitsplannen van het LAP bevatten de capaciteitsplanning voor het verbranden en het 
storten van afval. Beide verwerkingsmethoden worden samen aangeduid als 'verwijdering'. 
Verbranden en storten zijn de laatste schakels van de afvalbeheerketen. De capaciteit voor 
verbranden en storten moet voldoende zijn om de hoeveelheid te verwijderen afval op te kunnen 
vangen, maar mag niet te groot zijn om onnodige kosten en een aanzuigende werking op afval 
dat nuttig wordt of kan worden toegepast, te vermijden. Gezien de tegenstrijdige belangen en de 
verantwoordelijkheid van de overheid voor het beschikbaar zijn van voldoende 
verwijderingscapaciteit is het plannen van de capaciteit een nutsfunctie. 

Deze informatie en meer uitgebreide informatie, inclusief downloads, zijn te vinden op de 
website www.agentschapnl.nl/uitvoeringafvalbeheer/index.asp 

Europa 

Europa wordt steeds belangrijker voor het afvalstoffenbeleid. Grenzen verdwijnen en dit vraagt 
om harmonisering van de aanpak in Europa. Overigens wordt het Europese beleid mede door 
Nederland beïnvloed. Er bestaat grote overeenkomst tussen de aanpak op Europees niveau en de 
Nederlandse aanpak, bijvoorbeeld wat betreft de voorkeursvolgorde voor beleid. 
Na invoering van de nieuwe regelgeving (2002) bestaan er feitelijk geen provinciegrenzen meer 
voor afval en geen landgrenzen meer voor afval van en naar het buitenland. In- en uitvoer is vrij 
indien reststoffen elders nuttig worden gebruikt. In- en uitvoer met als doel elders te storten of 
anderszins te verwijderen is niet toegestaan. 
Sturing door de overheid vindt met name nog plaats door het inzetten van financiële 
instrumenten zoals de storttarieven. Storten is momenteel duurder dan verbranden of 
hergebruiken van reststoffen. 

                                                        
4 www.lap2.nl 
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Bijlage 3 Hergebruik van betongranulaat 

Het beleid van de overheid is erop gericht om de betonketen te sluiten en hergebruik van 
betongranulaat te stimuleren door hoogwaardige nuttige toepassing. Onderzocht is in hoeverre 
het instrument Duurzaam Inkopen kan bijdragen aan het stimuleren van hoogwaardig gebruik 
van betongranulaat in beton. Uit diverse studies blijkt namelijk dat de vrijkomende hoeveelheid 
betonpuingranulaat in de komende jaren gaat verdubbelen, terwijl de traditionele afzet in 
ophogingen en funderingen stagneert (zie ook de ‘Scenariostudie BSA granulaten, aanbod en 
afzet van 2005 tot 2025’, mei 2006, RWS DWW). Volgens CUR aanbeveling 112 – betrekking 
hebbend op betonconstructies voor bouwwerken - kan zonder aanpassing van de rekenregels 
voor betonconstructies tot 50% grind vervangen worden door betongranulaat. Constructief en 
betontechnologisch gezien zijn er daarom voor het toepassingsgebied van de CUR-aanbeveling 
geen belemmeringen om de betonketen te sluiten. Op het bedrijfseconomische en logistieke vlak 
zijn er echter wel aandachtspunten.  

Hergebruik van betongranulaat in de systematiek van Duurzaam Inkopen  

In overleg met de relevante stakeholders (zoals RWS, RGD, VOBN, BRBS, BFBN, BRBS) is 
gebleken dat het opnemen van een minimumeis met een vast percentage betongranulaat als 
grindvervanger ongewenste (duurzaamheids-) gevolgen kan hebben, zoals meer 
transportkilometers, mede doordat de beschikbaarheid van betonpuingranulaat regionaal 
verschilt. Een ander belangrijk aandachtspunt vanuit de sector is dat betongranulaat als 
grindvervanger in beton niet voor alle toepassingen zondermeer mogelijk is. De CUR-aanbeveling 
beperkt zich tot de constructieve aspecten van bouwwerken. Over zaken zoals textuur, relevant 
bij schoon- en zichtbeton worden geen uitspraken gedaan. Evenmin over toepassingen zoals 
rioolbuizen en het gebruik van zelfverdichtend beton. De minimumeis met een vast percentage 
zou dan ook gepaard gaan met een lijst producten waarvoor uitzonderingen of afwijkingen 
gelden. Een dergelijke aanpak is onduidelijk, inflexibel en leidt tot een hoge administratieve 
lastendruk en is daardoor onwenselijk.  
De insteek van Duurzaam Inkopen is te komen tot een integrale afweging van het gebruik van 
duurzame materialen, bij voorkeur met een objectief LCA-rekeninstrument. Op het moment van 
publiceren van deze criteria ontbreekt het nog aan een nationale database en algemene 
rekenroutine om een objectieve vergelijking te maken van duurzaam materiaalgebruik. VROM 
heeft samen RWS en marktpartijen het initiatief genomen om tot het gewenste instrumentarium 
te komen. Planning is dat deze instrumenten in 2010 beschikbaar komen. Het in de gunning 
uitsluitend belonen van het hergebruik van betongranulaat als insteek voor duurzaam 
materiaalgebruik, is in strijd met de integrale afweging die wordt beoogd. Anderzijds moet nog 
blijken of het instrument DuboCalc de gewenste stimulans voor het toepassen van 
betongranulaat gaat leveren. Het stellen van een minimumpercentage geeft de eerder genoemde 
negatieve neveneffecten en vraagt van de inkoper veel kennis van de lokale beschikbaarheid van 
betongranulaat en betonproducten waarin het betongranulaat al dan niet kan worden toegepast.  

Hergebruik van betongranulaat op bedrijfsniveau 

De voorkeur gaat zodoende uit naar een aanpak op bedrijfsniveau (betonmortelcentrales en 
leveranciers en producenten van betonproducten). Met een zogenaamde grind/granulaat-index 
kan op eenvoudige wijze het hergebruik van betonpuingranulaat op bedrijfsniveau (op basis van 
het inkoopbeleid) worden bepaald. Omdat het hier om een resultaatsverplichting op 
bedrijfsniveau gaat, vervalt echter de verantwoording per aanbesteding. 
Samen met de sector worden de (on-)mogelijkheden van de grind/granulaatindex de komende 
tijd onderzocht en de eventuele inpassing van dit instrument in een criterium voor Duurzaam 
Inkopen. 
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