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Colofon 
 

Voor u ligt de geactualiseerde versie 1.6 (juni 2014) van de Handreiking “Slopen”. 

Versie 1.2 verscheen in maart 2012, versie 1.3 in mei 2012, versie 1.4 in augustus 2012 

en versie 1.5 in mei 2013. De huidige versie 1.6 bevat correcties in verband met 

wijziging van de grenswaarden en aanpassing van de passage over de samenhang met 

andere handreikingen aan het slot van dit colofon. 

 

Aanpassing van de handreiking uit april 2007 is noodzakelijk gebleken vanwege de 

invoering wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2013 en van het Arbo-

besluit per 1 januari 2014. Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is het 

vergunningstelsel voor het slopen en asbest verwijderen vervangen door het systeem 

van ‘sloopmelding’. Los van de sloopmelding blijven enkele sloopvergunningen van 

kracht. Het gaat hierbij met name om aanvragen voor een sloopvergunning als bedoeld 

in de artikelen 2.1, eerste lid, onder f, g en h, en 2.2, eerste lid, onder b en c, van de 

Wabo die betrekking hebben op het slopen van een bouwwerk, dat een beschermd 

monument is, of in gevallen waarin dat in een beschermd stads- of dorpsgezicht is 

gelegen of in gevallen, waarin dat bestemmingsplan, beheersverordening of een 

planologisch voorbereidingsbesluit is bepaald. 

  

De Handreiking Slopen is bedoeld voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. De 

handreiking, bestemd voor plantoetsers en inspecteurs handhaving, dient als leidraad 

voor de procedure rondom de behandeling, controle en handhaving van de sloopmelding 

c.q. omgevingsvergunning voor het bouwkundig slopen en asbest verwijderen. 

Tevens biedt de handreiking mogelijkheden om, in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de samenwerking tussen bouw- en woningtoezicht 

en milieutoezicht te bevorderen. 

In de handreiking wordt de sloopmelding behandeld, onderscheidenlijk in: 

1. een sloopmelding voor het geheel of gedeeltelijke slopen van een bouwwerk 

inclusief asbest verwijderen; 

2. een sloopmelding voor het verwijderen van asbest door particulieren. 

Verder behandelt deze handreiking de controle en handhaving op de uitvoering van de 

sloopwerken, asbestverwijdering en sloopmelding. 

 

Waar we in deze Handreiking spreken over de gemeente of het gemeentelijk bouw- en 

woningtoezicht (BWT) als ‘actor’ kan deze rol sinds de invoering van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 afhankelijk van de ‘inrichting’ 

volgens art. 2.1 en 3.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ook berusten bij de 

provincie of een minister (EL&I) of zijn uitbesteed aan een regionale 

uitvoeringsdienst (RUD). 

 

De handreiking is tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland. 

De samenstelling van de handreiking is gerealiseerd door een projectgroep bestaande uit 

de navolgende personen:        |    versie    | 

- Bert Beverdam - gemeente Enschede     2007 

- Raoul Willemsen - gemeente Berkelland    2007 

- Rinus Westveer - gemeente Lansingerland    2007 

- Rob van Huis  - gemeente Schiedam 

- Cees Schippers - gemeente Utrecht 

- Rien van den Berg - gemeente Utrecht     2007 

- Erik Dohmen  - gemeente Houten     2007 

- Rien Verhoeven - gemeente Breda 

- Mart van der Helm - gemeente Breda             2012 

- Willy Verbeeten - gemeente Enschede 

- Cees Verkade  - namens Vereniging BWT Nederland (vz) 
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Een klankbordgroep bestaande uit de navolgende personen heeft deelgenomen aan de 

realisering van de handreiking: 

           versie 

- Jos Koster  - BME Vianen     2007 

- Freek Oranje† - Oranje Demontage Spijkenisse   2007 

 
Freek Oranje heeft met de ontwikkeling van de handreiking van april 2007 een grote 

bijdrage geleverd in de totstandkoming hiervan, met name op het gebied van slopen en 

duurzaam slopen. De projectgroep had, in verband met de actualisatie van de 

handreiking, nog graag gebruik gemaakt van zijn expertise. Helaas is Freek, ten gevolge 

van een ernstige ziekte, op 20 oktober 2011 overleden. De projectgroep is Freek zeer 

erkentelijk voor zijn inspirerende bijdrage. 

 

Foto’s, voor zover geen andere bron vermeld, afkomstig van Cees Verkade, Cees 

Schippers en Freek Oranje†. 
 

Samenhang met andere handreikingen 

Naast deze Handreiking Slopen, waarbij het doen van een sloopmelding als bedoeld in 

artikel 1.26 van het Bouwbesluit als startsein geldt, is er ook een Handreiking voor het 

geval handhavend moet worden opgetreden tegen asbestsloop zonder voorafgaande 

melding. In gevallen waarin de feitelijke sloopwerkzaamheden zonder of in afwijking van 

de sloopmelding plaatsvinden, biedt deze Handreiking Handhaving Illegale 

Asbestsloop houvast voor de door diverse partijen te zetten stappen. Zo waren de 

sloopwerkzaamheden in het kader van renovatie van woongebouwen in de Utrechtse wijk 

Kanaleneiland medio 2012 legaal, tot dat de aanwezigheid van asbest in en buiten de 

woningen werd geconstateerd, dat niet vooraf was geïnventariseerd. 

 

In zo’n geval is sprake van een situatie, waarin de Handreiking Slopen niet voorziet. Die 

gaat er immers vanuit dat de gedane melding correct is. Mocht dat toch niet het geval 

zijn, zoals op Kanaleneiland bleek, dan moet worden geswitcht naar de werkwijzen die 

worden beschreven in de in de voorgaande alinea bedoelde handreiking. Naast het op het 

juiste moment inschakelen van de juiste partijen en de daarbij benodigde coördinatie en 

eventuele repressieve sancties – zoals beschreven in die handreiking – speelt ook 

communicatie een grote rol. Daarom is naar aanleiding van de gebeurtenissen in Utrecht 

besloten om ook een Handreiking Asbestcommunicatie uit te brengen per 5 juni 

2014. We verwijzen daar kortheidshalve naar. 
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Geen leges voor sloopmelding 

Deze handreiking is niet de plek om uitgebreid in te gaan op het onderwerp leges, maar 

in aansluiting op de aandacht voor de sloopmelding wijzen we op de ledenbrief d.d. 8 

februari 2012 van de VNG, waarin er op is gewezen, dat gemeenten (en provincies!) 

voor de sloopmelding geen leges mogen heffen. Ook al moet voor beoordeling en 

controle evenveel werk worden verricht als voor 1 april 2012 nodig was in het geval 

van een sloopvergunning op grond van de bouwverordening. De VNG hierover: 
 

De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen. Dat 

betekent dat de tariefbepalingen in de legesverordening die op dit slopen betrekking 

hebben vervallen. Het voorbeeldbesluit voorziet hierin. Voortaan volstaat een 

sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. 

Legesheffing voor het behandelen van de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 

2012 is niet mogelijk. Er is geen sprake van werkzaamheden rechtstreeks en in 

overheersende mate ten dienste van een individualiseerbaar belang. Voor het slopen 

gelden algemene, landelijke voorschriften. In de meeste gevallen volstaat het sturen 

van een ontvangstbevestiging. Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften opleggen, 

maar dat zal alleen in uitzonderlijke gevallen nodig zijn. Op grond van jurisprudentie 

van de Hoge Raad is het stellen van nadere voorschriften geen dienstverlening 

waarvoor legesheffing mogelijk is. 

 

Zie voor de volledige tekst van deze ledenbrief: 

http://www.vng.nl/Documenten/actueel/brieven/ledenbrieven/2012/20120208_lbr_02_

019_CT.pdf 
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1. Inleiding  
 
De Woningwet stelt in Hoofdstuk II, Afdeling 1 voorschriften betreffende het bouwen, de 

staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen, het gebruik en het slopen. Voor het 

geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk en het verwijderen van asbest is een 

sloopmelding aan het bevoegd gezag verplicht. Zonder een sloopmelding is het verboden 

te slopen of asbest te verwijderen. De basis van deze verbodsbepaling ligt in paragraaf 

1.7 van het Bouwbesluit 2012. Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn de 

bepalingen betreffende het slopen vanuit de Model-bouwverordening van de VNG komen 

te vervallen. 

 

Los van de invoering van de sloopmelding blijven ook nog een aantal sloopvergunningen 

van kracht. Het betreft sloopvergunningen gebaseerd op andere wetgeving. De Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaald dat een omgevingsvergunning 

voor het slopen vereist is ingevolge de artikelen 2.1, eerste lid, onder f, g en h, en 2.2, 

eerste lid, onder b en c en betrekking hebben op het slopen van een monument, het 

slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht en het slopen van een bouwwerk in 

gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of planologisch 

voorbereidingsbesluit. 

 

De hierbij bedoelde wetten/verordeningen/besluiten zijn: 

1. Monumentenwet 1988.  

2. Wet op de stads- of dorpsvernieuwing, de leefmilieuverordening. 

3. Bestemmingsplan. 

4. Provinciale en gemeentelijke monumentenverordeningen. 

5. Beheersverordening 

6. Voorbereidingsbesluit 

 

De omgevingsvergunning op grond  van  bovenstaande wet- en regelgeving is van kracht 

als er sprake is van een (Rijks)monument, het pand gelegen is in een beschermd stads- 

of dorpsgezicht, dan wel karakteristiek stadsgezicht. Toetsing van een sloopmelding c.q. 

omgevingsvergunning vindt plaats aan de hand van eerder genoemde wet- en 

regelgeving. Om een eenduidige en consistente werkwijze binnen de gemeentelijke 

organisatie te bewerkstelligen is het noodzakelijk de procedure rondom de sloopmelding 

c.q. omgevingsvergunning, controle en handhaving vast te leggen in deze handreiking.  

 

Deze handreiking behandelt de sloopmelding c.q. omgevingsvergunning voor het geheel 

of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk, inclusief asbest verwijderen. 

 
Behandelingsprocedure sloopmelding 

 

De procedure die in deze handreiking is gevolgd voor de werkwijze van behandeling 

sloopmelding, controle- en handhaving, is geënt op het Toetsingsprotocol Bouwen. Aan 

de hand van de Risicomatrix Sloop wordt ingegaan op de wijze en behandeling van de 

sloopmelding. Aan de hand van het Toezichtprotocol Sloop kan op een eenduidige en 

transparante wijze controle en handhaving plaatsvinden (zie bijlage 7 en 8). 

 

De procedure is in de volgende hoofdgroepen ingedeeld : 

1. Sloopmelding 

- ontvankelijkheid 

- aanvullende bescheiden 

 

2. Toezicht 

- voorbereiding 

- controle werkzaamheden 

- handhaving 
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2. Wettelijke grondslag sloopmelding 
 

Publiekrechtelijk 

 

De wettelijke grondslag voor de sloopmelding is gelegen in onderstaande regelgeving: 

  

1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

3. Woningwet, Hoofdstuk II, afdeling 1, artikel 1 en 2; 

4. Bouwbesluit 2012, paragraaf 1.7, artikel 1.26; 

5. Monumentenwet 1988, 

Hoofdstuk II (beschermde monumenten), 

Paragraaf 2 (vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering), 

Hoofdstuk IV (beschermde stad- en dorpsgezichten); 

6. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, 

Afdeling 3 (leefmilieuverordening); 

7. Vigerend bestemmingsplan. (Wro) 

 

Privaatrechtelijk 

 

De wettelijke grondslag voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering is gelegen in 

onderstaande regelgeving: 

1. SC-530  – Asbestverwijdering 

2. SC-540  – Asbestinventarisatie 

3. NEN 2990  – Eindcontrole na asbestverwijdering 

4. NEN 2991  – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 

 asbesthoudende materialen zijn verwerkt 

 

 

3. Procedureomschrijving sloopmelding voor het geheel of 

gedeeltelijk slopen van een bouwwerk en asbestverwijdering 
op grond van het Bouwbesluit 2012 

 
3.1 Algemeen 

 

De Woningwet verstaat in artikel 1, eerste lid van de Woningwet onder slopen: het 

afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. 

 

Het Bouwbesluit 2012 beschrijft in paragraaf 1.7 de procedure van sloopwerkzaamheden 

en de procedurele (administratieve) voorschriften voor het slopen. Voorheen waren 

soortgelijke voorschriften gebaseerd op hoofdstuk 8 van de Model-bouwverordening van 

de VNG.  

 

Voorheen was slopen of sloopvergunningplichtig of sloopmeldingplichtig of helemaal vrij 

op grond van de Modelbouwverordening van de VNG. De categorie 

sloopvergunningplichtig is daarbij opgegaan in de categorie sloopmelding van het 

Bouwbesluit 2012. Dat laat overigens onverlet dat voor het slopen behalve een 

sloopmelding nog steeds een sloopvergunning op grond van andere wet- en regelgeving 

nodig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij sloopwerkzaamheden die 

plaatsvinden aan een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zie 

daarvoor de artikelen 2.1, eerste lid, onder f tot en met h, en 2.2, eerste lid, onder b en 

c, van de Wabo (omgevingsvergunning). 

Met het oog op dergelijke gevallen was in paragraaf 1.7 een samenloopregeling 

opgenomen (artikel 1.31, dat echter per 1 maart 2013 is ingetrokken; zie 3.2.9). 
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De voorschriften van paragraaf 1.7 en van hoofdstuk 8 richten zich tot de sloper. Dat is 

in principe ook de persoon die een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 dient te doen. 

De voorschriften verzetten zich er echter niet tegen dat een ander die melding doet. Als 

een sloopmelding is voorgeschreven en er is niet gemeld dan is degene die sloopt 

overtreder van het in artikel 1b, vijfde lid, van de Woningwet opgenomen verbod om 

zonder melding te slopen. 

 

De voorschriften van deze paragraaf zijn voor zover nodig afgestemd met de 

voorschriften van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 

 
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 geeft in paragraaf 1, onder artikel 1, lid b weer de 

eisen gesteld aan een asbestinventarisatierapport. In paragraaf 2, worden onder de 

artikel 3 de eisen gesteld wanneer een asbestinventarisatierapport noodzakelijk is en 

onder artikel 4 wanneer artikel 3 niet van toepassing is. Artikel 6 beschrijft de 

verplichting van asbestverwijdering door een bedrijf dat is gecertificeerd als bedoeld in 

artikel 4.54d, 1e lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

 
3.2 Sloopmelding 

 

Een sloopmelding wordt gedaan bij het bevoegd gezag. Dit kan langs elektronische weg 

zoals beschreven onder 3.2.5. Met de daar genoemde ‘landelijke voorziening’ wordt 

vooralsnog het Omgevingsloket Online (OLO) bedoeld, het zelfde loket, waar men terecht 

kan voor het aanvragen van omgevingsvergunningen. 

  

Aan de basis van de sloopmelding ligt artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. 

 

 3.2.1. Sloopmelding verplicht 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid1 Bb 2012 is het verboden om zonder of in afwijking van een 

sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid 

sloopafval meer dan 10 m3 zal bedragen. 

 
Bij kleinere sloopactiviteiten, zoals een interne verbouwing waarbij minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en 
geen asbest in het geding is, is geen sloopmelding vereist. In dat geval is de veiligheid en gezondheid van de 
omgeving gewaarborgd met hoofdstuk 8 van dit besluit in samenhang met de zorgbepaling van artikel 1a van 
de Woningwet. 

  

 3.2.2. Geen sloopmelding verplicht 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 2 Bb 2012 is het eerste lid niet van toepassing op een 

voornemen tot slopen dat uitsluitend bestaat uit het in het kader van de uitoefening van 

een bedrijf geheel of gedeeltelijke verwijderen van asbesthoudende: 

a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen; 

b. beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;  

c. rem- en frictiematerialen; 

 d. pakkingen uit verbrandingsmotoren, en 

 e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met 

    een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW. 

 

Ingevolge artikel. 1.26, lid 3 Bb 2012 is het eerste lid niet van toepassing op: 

 a. het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk, en 

 b. het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet dan 

 wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder 

 dwangsom. 
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     3.2.3. Termijnen van indiening en behandeling sloopmelding 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 4 Bb 2012 is bepaald dat ten minste vier weken voor de 

voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend moet worden 

bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn is ten minste 5 

werkdagen indien: 

 

 a. die sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of 

 mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende 

 toepassing in een gebouw en handhaving van de termijn, bedoeld in het 1e lid, tot 

 onnodige leegstand van het gebouw of een gedeelte daarvan zou leiden of het 

 gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren, of; 

 

 b. die sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een 

 beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende 

 platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van

 asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit 

 een woning of bijgebouw, voor zover die woning of dat bijgebouw niet bedoeld 

 zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf de oppervlakte van de te 

 verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 

 m2 per kadastraal perceel bedraagt. 

 
De regeling onder sub b is uitsluitend bedoeld voor de bewoner c.q. gebruiker van een woning en vervangt de 
oude regeling “mededeling onder voorschriften” uit de Modelbouwverordening van de VNG. 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 5 Bb 2012 is bepaald dat als dit naar het oordeel van het 

bevoegd gezag het nodig is, kan worden afgeweken van de in het vierde lid bedoelde 

termijnen. 

 

De verwerking en beoordeling van de sloopmelding bestaat uit de volgende stappen: 

 

1. Ontvangst en registratie van de sloopmelding 

2. Toetsing op volledigheid van gegevens en bescheiden. 

3. Beoordeling relevante wet- en regelgeving.  

4. In voorkomende gevallen dient de sloopmelding aangehouden te worden tot dat 

 aanvullende informatie is verkregen of een benodigde vergunning, op grond van 

 andere wetgeving, is verleend.* 

5. Beoordeling aan de hand van de Risicomatrix en Risicoanalyse. 

 
 
 

 

In het Asbestverwijderingsbesluit 
2005 is in artikel 4 en 6 bepaald dat 
er geen verplichting geldt voor het 
inventariseren en verwijderen van 
waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, 
rioolleidingbuizen en mantelbuizen, 
voor zover zij deel uitmaken van het 
ondergrondse openbare gas-, water- 
en rioolleidingnet. 
Deze regeling is niet opgenomen in 
artikel 1.26 van het Bouwbesluit 
2012. 
Wel dient men te voldoen aan de 
richtlijn "Veilig werken met 
asbestcementleidingen", het zgn. 
rode boekje 
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6.       Afhankelijk van de ingediende sloopmelding, beoordeling door de         

 constructeur. 

7.       Afhankelijk van de ingediende sloopmelding het houden van een vooroverleg c.q. 

 beoordeling ter plaatse van het sloopproject 

 

* Ad.4 Als de ingediende stukken onvolledig of qua informatie ontoereikend zijn, dan 

dient het bevoegd gezag een brief uit te laten gaan aan de melder met de vraag om de 

melding binnen te benoemen redelijke termijn overnieuw te doen met de aanvullende 

stukken. De melding is in dat geval niet gedaan en de vier weken gaan weer tellen vanaf 

het moment van correcte melding. 

 
                                  (bron: overleg opstellers van deze handreiking met ministeries van BZK en IenM) 

 

     3.2.4. Indieningsvereisten sloopmelding van gegevens en bescheiden 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 6 Bb 2012 dienen bij de sloopmelding de volgende gegevens 

en bescheiden aan het bevoegd gezag te worden verstrekt: 

 

 a. naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van 

 toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het 

 bouwwerk; 

 b. naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien 

 de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a; 

 c. adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel 

 daarvan; 

 d. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren 

 van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden 

 e. indien met het oog op de lokale situatie nodig, het sloopveiligheidsplan, 

 bedoeld in artikel 8.3; 

 f. een rapport van een akoestisch onderzoek indien aannemelijk is dat de 

 dagwaarde vanwege het uitvoeren van sloopwerkzaamheden alsmede de bij de 

 sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer bedraagt of de 

 maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in 

 artikel 8.4; 

 g. een rapport van een trillingenonderzoek indien aannemelijk is dat het uitvoeren 

 van de sloopwerkzaamheden een grote trillingsterkte veroorzaakt; 

 h. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen 

 die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden, en 

 i. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een 

 asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste 

 lid, onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in 

 artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit.  

 j. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal 

 vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het 

 adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat. 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 7 Bb 2012 moeten, in afwijking van het zesde lid, de 

gegevens, bedoeld in onderdeel b van dat lid, ten minste twee werkdagen voor de 

feitelijke aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag 

wordt verstrekt. 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 8 Bb 2012 dient indien tijdens het slopen asbest wordt 

ontdekt, dat niet is opgenomen in het asbestinventarisatierapport als bedoeld in het 

zesde lid, onder i, wordt het bevoegd gezag daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk8_Afdeling81_Artikel83
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk8_Afdeling81_Artikel84
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#1_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#1_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#3_Artikel9
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 3.2.5. Indieningswijze sloopmelding 

 

Een sloopmelding dient overeenkomstig artikel 1.27 Bb 2012 aan het bevoegd gezag 

gedaan te worden. De indiening kan als volgt plaatsvinden: 

 

 1. Een sloopmelding wordt langs elektronische weg gedaan met gebruikmaking 

 van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de 

 sloopmelding  beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 

 van de Wabo.  

 Op die melding is artikel 4.3, eerste en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht 

 van overeenkomstige toepassing. 

 2. Een sloopmelding anders dan langs elektronische weg wordt gedaan met 

 gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit 

 omgevingsrecht. Indien de melding tegelijkertijd met de indiening van een 

 aanvraag om omgevingsvergunning krachtens de Wabo wordt gedaan, is het 

 aantal  exemplaren dat van de melding en de daarbij te verstrekken gegevens en 

 bescheiden wordt ingediend gelijk aan het aantal exemplaren dat van de aanvraag 

 om vergunning en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden op grond 

 van artikel 4.2, tweede en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht wordt 

 ingediend. Indien de sloopmelding afzonderlijk wordt gedaan, worden deze en de 

 daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden in drievoud ingediend. 

   

 3.2.6. Afhandeling sloopmelding (ontvangstbewijs) 

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.28 Bb 2012 krijgt de melder door of namens 

het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum 

van ontvangst is vermeld. Die ontvangstbevestiging is van belang omdat de termijn die 

op grond van artikel 1.26 Bb 2012 gelegen moet zijn tussen het doen van een 

sloopmelding en de feitelijke aanvang van de gemelde sloopwerkzaamheden, begint op 

het moment van indiening van de melding. (zie bijlage 11) 

Wanneer echter het bevoegd gezag binnen de bedoelde termijn vaststelt, dat de 

ingediende gegevens (cf. art. 1.26 lid 6 Bb 2012) ontoereikend zijn en de melder 

daarover binnen die termijn schriftelijk informeert en in de gelegenheid stelt de gegevens 

aan te vullen of te corrigeren, wordt de melding aangehouden tot deze is aangevuld 

binnen een schriftelijk mede te delen redelijke termijn. 

 

 3.2.7. Nadere voorwaarden na sloopmelding 

 

Ingevolge artikel 1.29 Bb 2012 kunnen nadere voorwaarden opgelegd worden aan het 

slopen, sloopafval en mededeling beëindiging werkzaamheden. 

Lid 1.Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere 

voorwaarden opleggen aan het slopen indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen 

of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de 

sloopwerkzaamheden. 

Lid 2. Het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 tevens 

nadere voorwaarden opleggen over: 

 a. het scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het  

 sloopafval in fracties, en 

 b. de wijze waarop de mededeling als bedoeld in artikel 1.33, tweede lid,  

 wordt gedaan. 

Lid 3. Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het 

eerste en het tweede lid. 

 

De maatregelen, die moeten worden genomen ter bescherming van personen die 

verblijven (werknemers, bewoners, passanten) nabij een sloopwerk, waarbij: 

- blijkens het asbestinventarisatierapport asbest kan vrijkomen, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/Hoofdstuk4/41/Artikel43/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/Hoofdstuk4/41/Artikel42/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/Hoofdstuk4/41/Artikel42/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel133
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- blijkens het sloopveiligheidsplan risico’s door het vallen van puin of bezwijken 

van constructiedelen bestaan, 

- blijkens het akoestisch en trillingsonderzoek de waarden voor maximale 

blootstelling qua geluid en/of trillingen kunnen worden overschreden, 

vallen onder de verantwoordelijkheid en de zorgplicht als bedoeld in Woningwet artikel 

1a, lid 2. Ongeacht of het bevoegd gezag daaraan nadere voorwaarden stelt als bedoeld 

in artikel 1.29 lid 1 Bb 2012 kunnen zowel het bevoegd gezag inzake de sloopmelding als 

de Inspectie SZW handhavend optreden in gevallen waarin gevaar voor gezondheid en 

veiligheid ontstaat of voortduurt. Ontruiming van gebouwen kan deel uitmaken van het 

stellen van voorwaarden en het handhavend optreden, waarbij in geval van wonen of 

logies vooraf de GGD om advies wordt gevraagd.  

 

 3.2.8. Wijzigingen nadere voorwaarden sloopmelding. 

 

Ingevolge artikel 1.30, lid 1 Bb 2012 kan het bevoegd gezag de nadere voorwaarden 

zoals hierboven gesteld wijzigen: 

 a. indien een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen 

 buiten de sloopwerkzaamheden die bij de beoordeling van de sloopmelding een rol 

 hebben gespeeld dit noodzakelijk maakt, en 

 b. op verzoek van de melder. 

Lid 2. Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, 

bedoeld in artikel 1.29, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld zijn 

zienswijze naar voren te brengen. 

 

 3.2.9. Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning. 

 

Zoals gesteld in het per 1 maart 2013 vervallen artikel 1.31 Bb 2012 kan de 

sloopmelding verband houden met een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is 

vereist. In dat geval kan die sloopmelding tegelijkertijd met de aanvraag om die 

vergunning worden gedaan. Bijvoorbeeld: Als er pas gebouwd kan worden na de sloop, 

dan zijn beide “onlosmakelijk verbonden”. Artikel 1.31 mag dan zijn vervallen, maar dat 

is gebeurd omdat het als overbodig werd beschouwd. De logica van de samenloop blijft 

dan ook in stand: 

Lid 1. Indien het slopen waarvoor een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 is vereist, 

verband houdt met een activiteit waarvoor ingevolge artikel 2.1 of 2.2, eerste lid, van de 

Wabo een vergunning is vereist, kan die melding, onverminderd het bepaalde in artikel 

1.26, tegelijkertijd met de indiening van de aanvraag om die vergunning worden gedaan. 

In dat geval wordt die melding op dezelfde wijze als die aanvraag ingediend. Ook hierbij 

geldt, dat alleen sprake is van een sloopmelding als deze is voorzien van de in art.1.26 

lid 6 genoemde gegevens en bescheiden. 

Lid 2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt de sloopmelding 

ingediend bij het bevoegd gezag waarbij de aanvraag om vergunning krachtens de Wabo 

wordt ingediend. 

Lid 3. Indien het bevoegd gezag, bedoeld in het tweede lid, een ander bestuursorgaan is 

dan burgemeester en wethouders, zendt dat bestuursorgaan onverwijld de bij de 

sloopmelding verstrekte gegevens door naar burgemeester en  wethouders, onder 

gelijktijdige mededeling daarvan aan de melder. 

Als het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is dan burgemeester en wethouders 

dan moet dat bevoegd gezag burgemeester en wethouders direct over de sloopmelding 

informeren. Dit wordt gelijktijdig meegedeeld aan de melder. 
 

Denk in dit verband ook aan de Flora- en faunawet en eventuele maatregelen 

ter bescherming van planten of dieren! 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel129
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk2_21_Artikel21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk2_21_Artikel22
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk2_21_Artikel22
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_05-01-2012
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 3.2.10. Aanwezigheid bescheiden. 

 

Ingevolge artikel 1.32 Bb 2012 dienen de navolgende bescheiden of afschriften op het 

terrein aanwezig te zijn: 

a. sloopmelding; 

b. sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3;  

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder 

dwangsom; 

d. overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten met 

nadere voorwaarden en ontheffingen, en 

e. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een 

asbestinventarisatierapport is vereist, een asbestinventarisatierapport als bedoeld 

in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan wel 

een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, 

eerste en tweede lid, van dat besluit. 

   
 

 3.2.11. Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden. 

 

Ingevolge artikel 1.33 Bb 2012 is bepaald dat aan het bevoegd gezag wordt 

medegedeeld de aanvang en beëindiging van de sloopwerkzaamheden om tijdig toezicht 

uit te oefenen op de uitvoering van de werkzaamheden, het ontvangen van de resultaten 

van de eindbeoordeling asbestverwijdering en de aard, hoeveelheden en bestemming van 

vrijgekomen afvalstoffen. 

Lid 1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke 

aanvang van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26, schriftelijk van de 

aanvang van die werkzaamheden in kennis gesteld door diegene die de 

sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Lid 2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging 

van de sloopwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.26 van de beëindiging van die 

werkzaamheden in kennis gesteld door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

Lid 3. Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft 

uitgevoerd het bevoegd gezag binnen twee weken na beëindiging van de 

werkzaamheden een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in 

artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

Lid 4. Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de sloopwerkzaamheden 

als bedoeld in artikel 1.26 heeft uitgevoerd binnen een door het bevoegd gezag te 

bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave van de aard en de 

hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de 

afvoerbestemming van die stoffen. 

 

 

 

 

 

Het inventariseren van asbest dient te gebeuren 

door een gecertificeerd bedrijf.  
    Foto met dank aan: Search b.v. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk8_Afdeling81_Artikel83
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_05-01-2012#HoofdstukIII_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_05-01-2012#HoofdstukIII_Artikel13a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_05-01-2012#HoofdstukIII_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#1_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#3_Artikel9
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#3_Artikel9
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel126
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/geldigheidsdatum_05-01-2012#3_Artikel9
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4. Technische voorschriften 

 

Hoofdstuk 8 Bb 2012 handelt over het voorkomen van onveilige situaties en het 

beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Artikel 8.1. Aansturingsartikel.  

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving 

een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. (Communicatie daarover kan helpen om hinder en schade te 

voorkomen en kan zodoende via de nadere voorwaarden worden vereist.) 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 

Artikel 8.2. Veiligheid in de omgeving  

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 

voorkoming van: 

 a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of 

 sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 

 b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 

 c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van 

 andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het 

 bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar 

 groen. 

 
De veiligheid van het op de bouw-/sloopplaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. 

De manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan dit artikel zal afhankelijk zijn van de locatie en de 
aanwezigheid van bebouwing en mensen in de omgeving daarvan. Dit biedt de ruimte voor maatwerk en legt 
de eerste verantwoordelijkheid neer bij diegene die de werkzaamheden uitvoert. 

 

Artikel 8.3. Veiligheidsplan  

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het 

bevoegd gezag vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben 

ten minste betrekking op: 

 a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein; 

 b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare 

 voorzieningen; 

 c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en 

 installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben; 

 d. het waarborgen van de verkeersveiligheid; 

 e. het voorkomen van vallende objecten, en 

 f. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29. 

 
De afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein moet zodanig zijn dat onbevoegden (zoals spelende 

kinderen) van het terrein worden geweerd. 

 

Artikel 8.4. Geluidhinder 

1. Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 

dB(A) in een verblijfsruimte van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende 

gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 

uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in 

tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale 

blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. 

 
dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB (A) > 70 dB(A) > 75-≤ 80 dB (A) 

Maximale 
blootstellingsduur 

onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een 

ontheffing van het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk8_Afdeling81_Artikel82
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_17_Artikel129
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werkdagen en op zaterdag tussen 19:00 uur en 7:00 uur, op zondag of feestdagen wordt 

onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best 

beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze. 

 

3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto 

artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond 

van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige 

gebouwen en op de grens van terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet 

geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen. 

 

Artikel 8.5. Trillingshinder  

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen 

in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet 

meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn 

deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het 

eerste lid. 

 

Artikel 8.6. Stofhinder 

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen 

om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het sloopterrein te voorkomen. 

 
Sloopwerkzaamheden, waaronder het transport, het bewerken, laden of lossen van bijvoorbeeld puin en 

granulaat of andere afvalstoffen, op de sloopplaats zodanig worden uitgevoerd dat stofverspreiding naar de 
omgeving wordt voorkomen. Er wordt gedacht aan maatregelen zoals afdekking, aanleg van windreductie-
schermen, nat of schoonhouden van het terrein en sproeien tijdens het slopen. 

 

Artikel 8.7. Grondwaterstand  

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten 

behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de 

grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 

 
Van belang is de veiligheid van andere bouwwerken rondom bouwputten. Dit is van publiekrechtelijke belang. 
Eventuele schade ligt in de privaatrechtelijke sfeer. Het bemalen van bouwputten (sloop), leidingsleuven en 

soortgelijke tijdelijke ontgravingen mag geen gevaar voor de veiligheid, gezondheid of bruikbaarheid van 
belendingen opleveren. De hoeveelheid aan de bodem te onttrekken water is doorslaggevend. Zowel voor het 
mogen bemalen van een bouwput als voor het mogen lozen van de opgepompte grondwater is een vergunning 
op grond van de Waterwet vereist. 

 

Afdeling 8.2. Afvalscheiding 

 

Artikel 8.8. Aansturingsartikel. 

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 

vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 

Artikel 8.9. Scheiden bouw-en sloopafval. 

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden 

categorieën bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij 

het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. 

 
Bouw- en sloopwerkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat vrijkomend bouw- en sloopafval 
deugdelijk wordt gescheiden. Van belang is het scheiden van gevaarlijke stoffen zoals: teerhoudend of 
bitumineus dakafval, asbest, PCB-houdende afvalstoffen en verontreinigd hout. 

 
 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/HoofdstukI/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/HoofdstukI/Artikel1b/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/HoofdstukI/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020445/geldigheidsdatum_05-01-2012#Hoofdstuk1_Artikel11
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5. Ontvankelijkheidsprocedure 
 
 5.1.    Registratie 
 

De ingediende sloopmelding moet worden geregistreerd in het gemeentelijke 

registratiesysteem. 

 

5.2. Beoordeling van ontvankelijkheid. 

 

De sloopmelding moet worden gecheckt op de volgende punten: 

 Is de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en 

indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het 

slopen van het bouwwerk juist ingevuld? 

 Is de naam en het adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal 

uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a juist 

ingevuld*? 

 Is het adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of 

onderdeel daarvan juist ingevuld?  

 Zijn de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het 

uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden juist ingevuld?  

 Is er, indien met het oog op de lokale situatie nodig, het sloopveiligheidsplan, 

bedoeld in artikel 8.3 aanwezig?  

 Is er een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de 

dagwaarde vanwege het uitvoeren van sloopwerkzaamheden alsmede de bij 

de sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer bedraagt 

of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, 

bedoeld in artikel 8.4 aanwezig?  

 Is er een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het 

uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grote trillingsterkte veroorzaakt, 

aanwezig?  

 Is er een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de 

afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de 

sloopwerkzaamheden, en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming 

van die stoffen, aanwezig? 

 Is er, indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een 

asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, onder b, van dat besluit 2005 aanwezig? 

 Is er, indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een 

eindbeoordeling is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 9, eerste en 

tweede lid, van dat besluit aanwezig? 

 Is bekend de hoeveelheid en de naam en het adres van de eigenaar van 

recyclinggranulaat indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden 

steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken?  

 
* Het leveren van bedoelde gegevens dient ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van het 
uitvoeren van de sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag verstrekt te worden! 

  

 5.3. Het nemen van een schouw op de locatie c.q. vooroverleg 

 

Om een inhoudelijk juist beeld te krijgen van de sloopmelding voor het geheel of 

gedeeltelijk slopen van het bouwwerk van complexe en/of risicovolle  sloopprojecten, is 

het noodzakelijk dat er ter plaatse een schouw of nader onderzoek, evenals een 

vooroverleg wordt ingesteld. Deze schouw of het nader  onderzoek kan leiden tot het 

stellen van nadere eisen. 
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5.4. Ontbrekende en/of aanvullende gegevens 

 

De melder van de sloopmelding meldt zijn voornemen tot slopen ten minste vier weken 

voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. Indien 

uit de geleverde gegevens en bescheiden blijkt dat er gegevens en bescheiden ontbreken 

of dat de gegevens en bescheiden onvoldoende informatie verstrekken, dan stelt het 

bevoegd gezag de melder in de gelegenheid de ontbrekende informatie te leveren. Dit 

gebeurt schriftelijk door middel van de ontvangstbevestiging, waarbij wordt aangegeven 

welke van de onder 5.2 genoemde aspecten – voor zover van toepassing – stukken 

ontbreken dan wel onvoldoende informatie bevatten. (zie bijlage 11) Het aanleveren van 

de gevraagde informatie dient binnen de eerder genoemde termijn van 4 weken plaats te 

vinden. Ook deze voorwaarde wordt in genoemde brief vermeld. 

 Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, moet het bevoegd gezag schriftelijk aan de 

melder mededelen, dat de benodigde melding niet is gedaan. (zie bijlage 12) 

 

Indien de gevraagde gegevens of bescheiden niet binnen de gestelde termijn worden 

geleverd, dan is er geen sprake van een melding. Als desondanks wordt overgegaan tot 

sloop, is daarmee overtreding van artikel 1.26 een feit. In dat geval treedt het bevoegd 

gezag handhavend op, op grond van artikel 1b, lid 5 van de Woningwet. 

 

 5.5. Indieningswijze sloopmelding 

De sloopmelding kan zowel langs elektronische als niet elektronische weg gedaan 

worden. Zie daarvoor 3.2.5. 

 

5.6. Afhandeling sloopmelding 

De melder krijgt, indien de sloopmelding ontvankelijk is, een bewijs van ontvangst 

toegezonden of uitgereikt, waarin de datum of van ontvangst of van na ontvangst 

geleverde gegevens of bescheiden is vermeld. (zie bijlage 11, resp. 13) 

 

 

6. Nadere voorwaarden na sloopmelding 

  
Het bevoegd gezag stelt na een sloopmelding nadere voorwaarden op aan het 

slopen, indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen of beperken van hinder, of 

van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. 

Om onveilige situaties tijdens bouw- sloopwerkzaamheden te voorkomen moeten 

maatregelen worden getroffen om letsel van personen op een aangrenzend perceel of 

een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar 

groen als letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en  

beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere 

al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of 
sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.  

Voorts stelt het bevoegd gezag nadere voorwaarden op aan de bescherming van nabij 

gelegen bouwwerken. 

Tevens kan het bevoegd gezag nadere voorwaarden opleggen over: 

 a. het scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval 

in fracties; 

 b. de wijze waarop de mededeling als bedoeld in artikel 1.33, tweede lid, wordt 

gedaan (uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de 

sloopwerkzaamheden in kennis wordt gesteld door degene die de werkzaamheden 

heeft uitgevoerd). 
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Of en zo ja van welke nadere voorwaarden sprake is wordt vermeld in de 

ontvangstbevestiging als bedoeld onder 5.6. (zie bijlage 13) 

 

      6.1. Veiligheidsplan 

 

Op aanwijzing van het bevoegd gezag worden de te treffen maatregelen vastgelegd in 

een z.g. bouw- of sloopveiligheidsplan. Deze maatregelen hebben betrekking op: 

 De afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein. 

 De bereikbaarheid en bruikbaarheid van blus- en andere openbare voorzieningen. 

 Het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en 

installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben. 

 Het waarborgen van de verkeersveiligheid. 

 Het voorkomen van vallende objecten. 

 De nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29, zoals de bescherming van 

nabij gelegen bouwwerken. 

Eén van de nadere voorwaarden kan zijn het waarborgen van nabijgelegen bouwwerken. 

Waarborging kan blijken uit het opstellen van een Constructie Risico Inventarisatie (CRI). 

Het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk moet op een veilige wijze gebeuren. 

De bescherming van de nabijgelegen bouwwerken moet gewaarborgd zijn. Het veilig 

slopen en het waarborgen van de bescherming van nabijgelegen bouwwerken en/of het 

voorkomen of beperken van hinder kan alleen maar plaatsvinden als er voldoende 

afspraken zijn gemaakt tussen partijen onderling. Deze afspraken moeten worden 

vastgelegd in een document(en). Partijen die hierbij betrokken moeten zijn, zijn in ieder 

geval de melder van de sloopmelding, sloper, bouwkundig constructeur en de gemeente. 

 

De sloopmelding kan betrekking hebben op: 

 het slopen in de oude binnenstad van een gemeente; 

 het slopen van een pand(en) gelegen naast belendende panden; 

 het slopen van diepe kelders; 

 het slopen van hoogbouw. 

Door zowel het laten uitvoeren van een Constructie Risico Inventarisatie (zie 6.2.) als 

door de wijze waarop wordt gesloopt, is te beoordelen of borging van de veiligheid 

mogelijk en gegarandeerd is.  

 

Om de veiligheid te borgen moeten de volgende stappen worden genomen: 

 het uitvoeren van een Constructie Risico Inventarisatie; 

 beoordeling van het sloopplan om vast te stellen of de veiligheid tijdens het 

slopen is gewaarborgd; 

 beoordeling van het sloopplan om vast te stellen of de bescherming van 

nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen is gewaarborgd; 

 bij onvoldoende waarborging van de bescherming van de nabijgelegen 

bouwwerken moeten nadere voorwaarden worden gesteld die waarborging 

mogelijk maken, in de vorm van een stut- en stempelplan. 

 

6.2.  Constructie Risico Inventarisatie 

 

Een Constructie Risico Inventarisatie (CRI) is noodzakelijk bij sloopwerkzaamheden 

waarbij de veiligheid en de bescherming van nabijgelegen bouwwerken gewaarborgd 

moet worden. Daarbij kan gedacht worden aan het slopen in een oude binnenstad, het 

slopen van een pand(en) gelegen naast belendende panden, het slopen van diepe kelders 

of het slopen van hoogbouw. Een CRI moet uit de volgende onderdelen bestaan: 

 beoordeling van de situatie na het raadplegen van bouwdossiers en 

bouwtekeningen; 

 beoordeling constructie opbouw belendingen; 

 beoordeling constructie van het te slopen pand(en); 

 beoordeling bodemopbouw en grondwaterstand; 

 beoordeling sloopvolgorde; 
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 bepalen van constructieve hulpmiddelen (stut- en stempelplan); 

 het stellen van voorwaarden. 

 

Uit de beschikbare bouwgegevens, zoals bouwtekeningen van het te slopen pand en de 

belendingen, moet duidelijk worden hoe de constructie van het te slopen pand en de 

belendingen is opgebouwd en hoe de stabiliteit is verkregen. Risico’s moeten worden 

afgewogen. Beoordeeld zal moeten worden of een bepaalde sloopvolgorde moet worden 

geadviseerd en of een zogenaamd stut- en stempelplan, evenals een 

sloopveiligheidsplan, moet worden opgelegd.  

 

Vervolgens moeten de verzamelde gegevens en informatie ter plaatse worden 

gecontroleerd. Tijdens de schouw moeten het slooppand en de belendingen worden 

gecontroleerd op scheurvorming, zettingen, scheefstand en andere onvolkomenheden. In 

overleg met de betrokken partijen (opdrachtgever, sloper, architect en constructeur) 

moeten definitieve conclusies getrokken worden. Zo nodig moeten het sloopplan en het 

stut- en stempelplan aangepast worden. 

 

Voor scheefstand van de belendende panden wordt geadviseerd een minimum van 1/300 

x de hoogte aan te houden. Vervolgens moet rekening worden gehouden met 

schijfwerking van de verdiepingsvloeren van de belendingen. De horizontale krachten 

t.p.v. deze vloeren moeten afgevoerd worden via horizontale balken naar de stempels. 

Houten wiggen moeten de optredende horizontale verplaatsingen minimaliseren.  

 

Bij het ontwerpen van een stut- en stempelplan moet rekening gehouden worden met 

het tijdstip van het aanbrengen van deze stempels in verband met het te slopen 

pand(en). De stutten en/of stempels mogen geen belemmering vormen voor en tijdens 

het slopen en het bouwen, op het door sloop vrijgekomen perceel. Tijdens de 

sloopwerkzaamheden mag geen puin of ander sloopmateriaal op de stempelconstructie 

vallen. Ongewenste belasting op de stempelconstructie leidt tot instabiliteit van de 

constructie. Vervolgens is het van belang, dat tijdens de nieuwbouw de constructie niet 

voortdurend in de weg staat. Het verplaatsen of overnemen van stempels veroorzaakt 

altijd extra spanningen en zettingen bij de belendende panden. 

 

Het beoordelen van de bestaande funderingen van het te slopen pand(en) is niet altijd 

mogelijk. In de sloopvergunning kan de voorwaarde worden opgenomen dat er na de 

bovengrondse sloop een inspectie en beoordeling van de fundering moet plaatsvinden.  

Door de deskundigen zal beoordeeld moeten worden of gehele of gedeeltelijke 

verwijdering van de funderingsresten geoorloofd is. Na inzicht te hebben verkregen in de 

toestand van de fundering van de belendingen kan de sloopvolgorde en sloopwijze 

beoordeeld worden. Het is niet uitgesloten dat het slopen van de funderingen in fasen 
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(stap voor stap verwijderen) moet plaatsvinden en dat er een extra gronddekking 

noodzakelijk is.  

 

Als voor het verwijderen van de fundering en/of kelders een (open of bron) bemaling 

noodzakelijk is, zal vooraf een bemalingsplan ter goedkeuring voorgelegd moeten 

worden. In het bemalingsplan moet aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld de 

toepassing van peilbuizen en/of retourbemaling. Het bemalingsplan kan stellen dat het 

plaatsen van damwanden noodzakelijk is. Berekeningen, tekeningen en een werkplan 

van de te plaatsen damwand(en) moeten ter goedkeuring worden voorgelegd en 

besproken. Bij het aanbrengen van de damwand(en) moet extra aandacht worden 

besteed aan mogelijke zetting en/of scheurvorming van de belendingen (zie beoordeling 

constructieve veiligheid sloopwerken bijlage 6). 

 

6.3.  Geluidhinder 

 

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden kan lawaai worden veroorzaakt 

en daardoor hinder ontstaan voor de omgeving. Tot op zekere hoogte mag van de 

omgeving worden verwacht dat deze tijdelijke hinder wordt geduld.  

Uitgangspunt is dat bouw- en sloopwerkzaamheden waarbij het geluidsniveau op enig 

moment hoger is dan 60 dB(A) in principe moeten worden uitgevoerd op werkdagen en 

op zaterdag tussen 7:00 uur ’s ochtends en 7:00 uur ’s avonds. Wanneer de 

werkzaamheden binnen de toegelaten periode plaatsvinden mag het geluidsniveau van 

60 dB(A) worden overschreden. In tabel 8.4 is aangegeven hoe groot het geluidsniveau 

dan mag zijn. Daarbij wordt gerekend met een maximale blootstellingsduur in dagen dat 

de in de tabel opgenomen dagwaarde is bereikt. De dagwaarde wordt bepaald 

overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai. Deze handleiding is 

beschikbaar via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(www.rijksoverheid.nl). 

  

Uit de tabel volgt dat naarmate de bouw- en sloopwerkzaamheden meer geluid 

veroorzaken, het aantal dagen afneemt waarop die werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd. Voor activiteiten die een dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn 

ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde hoger 

dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal 15 dagen hoger 

zijn dan 70 dB(A). De waarde mag maximaal 5 dagen tussen 75 en 80 dB(A) bedragen. 

Een dagwaarde boven 80 dB(A) is niet toegestaan.  

 

Op grond van het tweede lid kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van het eerste 

lid. Dit kan zowel betekenen dat een (tijdelijke) ontheffing van de maximale dagwaarde 

wordt verleend als wel dat ontheffing wordt verleend van de verplichting om uitsluitend 

te slopen en te bouwen op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Bij 

een ontheffing waarbij op werkdagen of op zaterdag tussen 19:00 uur en 7:00 uur, of op 

zondag of feestdagen mag worden gewerkt moet de bouwer of sloper altijd gebruik 

maken van de akoestisch gezien best beschikbare stille technieken en de meest gunstige 

werkwijze.  

 

Met ontheffing kan dus ook gebruik worden gemaakt van toestellen en installaties die 

dag en nacht in bedrijf zijn, zoals grondwaterpompen.  

De meest gunstige werkwijze betekent bijvoorbeeld ook dat bij de uitvoering van de 

werkzaamheden een bepaalde indeling van het terrein moet worden aangehouden, of 

een gunstige bouw- of sloopvolgorde gehanteerd, met als doel de geluidsoverlast voor de 

omgeving zoveel mogelijk te vermijden.  

 

Voor werkzaamheden met een dagwaarde van ten hoogste 60 dB(A) is ongeacht het 

tijdstip van de werkzaamheden dus nooit een ontheffing nodig. Er moet ook in dergelijke 

gevallen uiteraard rekening worden gehouden met het burenrecht.  
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Het derde lid bepaalt dat de in de tabel opgenomen dagwaarden gelden op de gevel van 

geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van geluidsgevoelige terreinen. 

Geluidsgevoelige gebouwen zijn zowel woningen als gebouwen die op grond van artikel 1 

van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidgevoelige gebouwen. 

Hieronder vallen onder meer onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en 

medische kinderdagverblijven. Voor het begrip «geluidgevoelige terreinen» is eveneens 

verwezen naar de Wet geluidhinder.  

 

 6.4.  Trillingshinder 

 

Er kan bij bouw- en sloopwerkzaamheden sprake zijn van trillingshinder. 

Het gaat er bij het voorkomen van trillingshinder vooral om dat continue trillingen niet 

voelbaar mogen zijn. Dergelijke continue trillingen worden doorgaans veroorzaakt door 

stationaire installaties zoals compressoren. Bij niet continue trillingshinder valt 

bijvoorbeeld te denken aan het aan- en afrijden van vrachtwagens voor het bevoorraden 

van het bouwterrein en het afvoeren van sloopafval van het sloopterrein. Niet alle bouw- 

en sloopwerkzaamheden zullen trillingshinder veroorzaken.  

 

De met bouw- of sloopwerkzaamheden samenhangende trillingen in de aldaar genoemde 

ruimten mogen niet uitgaan boven de grenswaarden van tabel 4 van de Meet- en 

beoordelingsrichtlijn deel B, Hinder voor personen in gebouwen 2006, zoals gepubliceerd 

door de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Naar verwachting zullen trillingsmetingen 

slechts sporadisch noodzakelijk zijn omdat de in tabel 4 opgenomen trillingsnormen niet 

snel overschreden zullen worden. De trillingnormen gelden alleen in de zogenoemde 

geluidsgevoelige ruimten en in verblijfsruimten (zie artikel 1 van de Wet geluidhinder en 

artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidshinder). Om te kunnen bepalen wat de 

trillingsterkte in een gebouw of ruimte is, is het nodig in het gebouw metingen uit te 

voeren. Als hieraan door de gebruiker geen medewerking wordt verleend en het daardoor 

niet mogelijk is de trillingsterkte vast te stellen dan kan de gebruiker uiteraard ook geen 

bezwaar maken tegen trillingshinder.  

 

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de bedoelde waarden. Dit kan het geval 

zijn indien trillingen zoals discontinue, intermitterende of sporadisch voorkomende 

trillingen (bijvoorbeeld door transportactiviteiten) boven de waarden in tabel 4 uitgaan. 

Bij het aanpassen van de maximale trillingsterkte kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld 

aansluiten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 2005. 

 

 6.5.  Stofhinder 

 

Alle sloopwerkzaamheden, waaronder het transport, het bewerken, laden of lossen van 

bijvoorbeeld puin en granulaat of andere afvalstoffen, moeten op de sloopplaats zodanig 

worden uitgevoerd dat stofverspreiding naar de omgeving wordt voorkomen. Er wordt 

gedacht aan maatregelen zoals afdekking, aanleg van windreductieschermen, nat- of 

schoonhouden van het terrein en sproeien tijdens het slopen.   

 

 6.6.  Grondwaterstand 

 

Op grond van het publiekrechtelijk belang moet de veiligheid van andere bouwwerken 

rondom bouwputten gewaarborgd zijn. Mocht, ondanks dat er de nodige maatregelen zijn 

genomen om de veiligheid te waarborgen, toch schade ontstaan dan, dan is deze schade 

van privaatrechtelijke aard.  

 

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en soortgelijke tijdelijke ontgravingen mag 

geen gevaar voor de kwaliteit van de funderingen en daarmee de veiligheid van 

belendingen opleveren. De hoeveelheid aan de bodem te onttrekken water is daarbij 

doorslaggevend. Zowel voor het mogen bemalen van een bouwput als voor het mogen 

lozen van het opgepompte grondwater kan een vergunning of melding op grond van de 
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Waterwet nodig zijn. Uit een grondwateronderzoeksrapport moet blijken dat de veiligheid 

van andere gebouwen gewaarborgd is. 

 

7. Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning 

Hoe moet gehandeld worden als het slopen waarvoor een sloopmelding verband houdt 

met een activiteit waarvoor op grond van artikel 2.1, eerste lid, of 2.2, eerste lid, van de 

Wabo een vergunning is vereist? Bepaald is dat de sloopmelding op dezelfde wijze als de 

aanvraag om omgevingsvergunning moet worden ingediend; dat wil zeggen: ofwel beide 

elektronisch of beide niet-elektronisch. Aangegeven wordt dat in een dergelijk geval het 

bevoegd gezag voor de sloopmelding, het bevoegd gezag op grond van de 

vergunningsaanvraag is. Als het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is dan 

burgemeester en wethouders dan moet dat bevoegd gezag burgemeester en wethouders 
direct over de sloopmelding informeren. Dit wordt gelijktijdig meegedeeld aan de melder.  

Met ingang van 1 maart 2013 is artikel 1.31 van het Bouwbesluit 2012, dat “Samenloop 

sloopmelding en omgevingsvergunning” tot onderwerp had komen te vervallen, volgens 

de toelichting van BZK omdat het overbodig was. Het vervallen van dit artikel doet dan 

ook niets af aan de inhoud van dit hoofdstuk en van 3.2.9. 

Coördinatiefase 

Verschillende vormen van regelgeving kunnen een relatie tot de locatie hebben. In de 

coördinatiefase worden al deze elementen in kaart gebracht en waar nodig op elkaar 

afgestemd.  

 

Het gaat hierbij om de onderstaande onderwerpen:  

 a. het bouwen van een bouwwerk; 

 b. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

  beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van 

  een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of 

  in gevaar gebracht; 

 c. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een   

  bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald; 

 d. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 

 e. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene 

  maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed 

  kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. 

 

Toetsing van een der genoemde onderwerpen vindt plaats aan de hand van de volgende 

wet- en regelgeving: 

Vigerend bestemmingsplan, Monumentenwet 1988, Provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening, Leefmilieuverordening Wet Stads- en DorpsVernieuwing, 

Huisvestingswet. 

 

Wabo - Bestemmingsplan  

  

 Omgevingsvergunning voor het planologisch slopen  

 Beoordeling van de aanvraag aan het bestemmingsplan of het pand gelegen is 

binnen het karakteristieke stadsgezicht. 

 Advisering over de omgevingsvergunning. 

 Bij positieve advisering de omgevingsvergunning verlenen. 

 De omgevingsvergunning is een zelfstandige vergunning en staat los van de 

procedure van de sloopmelding, op grond van het Bouwbesluit 2012. 

 Bij weigering van de omgevingsvergunning, kan geen gebruik worden gemaakt 

van de sloopmelding. 
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Wabo - Beschermd stads- en dorpsgezicht – bescherming van een monument 

  

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd 

 stads- en dorpsgezicht 

 Beoordeling van de aanvraag of het te slopen pand binnen een beschermd 

stads- en/of dorpsgezicht ligt en de bescherming heeft van (Rijks) en/of 

gemeente monument; 

 Advisering over de omgevingsvergunning. 

 Bij positieve advisering de omgevingsvergunning verlenen. 

 De omgevingsvergunning is een zelfstandige vergunning en staat los van de 

procedure van de sloopmelding, op grond van het Bouwbesluit 2012. Ze 

kunnen wel gelijktijdig worden ingediend. 

 Bij weigering van de omgevingsvergunning, kan geen gebruik worden gemaakt 

van de sloopmelding.  

        

Wabo - Monumentenwet 1988 

 

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een monument 

• Beoordeling van de aanvraag of het te slopen pand een rijks- of gemeentelijk 

monument is. 

 Artikel 11 van de Monumentenwet 1988 regelt de sloopbescherming van ht 

beschermde rijksmonument. 

 Advisering over de omgevingsvergunning. 

 Bij positieve advisering de omgevingsgunning verlenen. 

 De omgevingsvergunning is een zelfstandige vergunning en staat los van de 

procedure van de sloopmelding, op grond van het Bouwbesluit 2012. Ze 

kunnen wel gelijktijdig worden ingediend. 

 Bij weigering van de omgevingsvergunning, kan geen gebruik worden gemaakt 

van de sloopmelding.  

 (zie bijlage 8 en 9  stroomschema monumenten/aanlegvergunning). 

 

Huisvestingswet  

 

Onttrekking, samenvoeging en omzetting van woonruimte is gebonden aan een 

vergunning in het kader van artikel 30 van de huisvestingswet / 

huisvestingsverordening. 

Termijn van beslissing overeenkomstig artikel 3.9 en 3.10 van de Wabo. 

 

8. Afvalscheiding 
 

 8.1. Scheiden bouw- en sloopafval 

De functionele eis is dat bouw- en sloopwerkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat 

tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval tijdig, zorgvuldig en deugdelijk 

wordt gescheiden.  

 

Het scheiden van bouw- en sloopafval is vooral van belang voor gevaarlijke afvalstoffen 

die zich in bouw- of sloopafval kunnen bevinden zoals onder andere teerhoudend of 

bitumineus dakafval met een bepaalde concentratie aan PAK-10, afval met een bepaald 

gehalte aan kwik, asbest en andere met asbest verontreinigde afvalstoffen, bepaalde 

PCB-houdende afvalstoffen en bijvoorbeeld hout dat is behandeld met middelen die koper 

en chroom (CC-hout) of koper, chroom en arseen (CCA-hout) bevatten.  

Bij ministeriële regeling kunnen categorieën bouw- en sloopafval worden aangewezen die 

moeten worden gescheiden tijdens de bouw- of sloopwerkzaamheden. Tevens kunnen 

regels worden gesteld ten aanzien van de opslag en afvoer van het bouw- en sloopafval 

op en van het bouw- of sloopterrein.  
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Er moet tenminste worden gescheiden in de fracties: 

 a. de als gevaarlijke aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de   

  afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst  

  (EURAL; Staatscourant 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9). 

 b.  steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips; 

c.  bitumineuze en teerhoudende dakbedekking; 

d.  met PAKs verontreinigde materialen; 

e.  asfalt; 

f.  dakgrind; 

g.  overig afval. 

 

 8.2. Duurzaam slopen (hoogwaardig hergebruik) 
  (bron: SEV Realisatie. www.sev.nl) 
 

Duurzaam slopen houdt in dat bij sloop vrijkomende producten direct  worden hergebruikt 

en materialen hoogwaardig worden gerecycled. Het is een aanpak waarbij de afzet van 

producten en materialen al vooraf is geregeld. Duurzaam slopen levert dus naast 

materialen ook herbruikbare bouwproducten op. Nu wordt sloopafval vaak nog gemengd 

afgevoerd. Maar onder druk van oplopende storttarieven is gescheiden afval en 

hergebruik van bouwproducten en materialen een aantrekkelijke optie en ook nog goed 

voor het milieu. 

 

Duurzaam slopen is een onderdeel van de (dubo) bouwketen, een formule voor het 

optimaliseren van kosten en opbrengsten van het afbreken van gebouwen. Duurzaam 

slopen speelt ook in op het hergebruik van de vrijkomende materialen als bouwstof en 

grondstof voor nieuw te produceren bouwstoffen. Duurzaam slopen betekent 

maatschappelijk verantwoord uitvoeren. 

 

De Nederlandse samenleving is aan een snelle verandering onderhevig. Deze verandering 

vindt ook haar weerslag in het doen en denken bij het afbreken van gebouwen. De 

komende jaren staan we alleen al in de woningbouw voor de opgave van het afbreken 

van 300.000 woningen. Een grove calculatie leert dat er per jaar bij het slopen van 

gebouwen ruim 21.000.000 ton gebruikte bouwmaterialen vrijkomt. Het storten hiervan 

leidt tot vernietiging van grondstoffen en een buitensporige belasting  van het milieu. Het 

verwijderen van gebouwen volgens de formule “duurzaam slopen” leidt tot een 

maatschappelijk verantwoorde uitvoering en voorkomt vernietiging van grondstoffen. 

Het afbreken van gebouwen volgens de formule “duurzaam slopen” kent een hoge 

opbrengstwaarde. Een geringe investering in de loonfactor levert inkomsten op uit de 

vrijkomende materialen, ook een grote reductie van de jaarlijkse berg vrijkomende 

materialen en het vermijdt verspilling van grondstoffen. Het doel is om een 100 % 

gesloten kringloop te realiseren.  

 

Het efficiënt, geheel of gedeeltelijk, demonteren van gebouwen is een specialiteit. 

Ingenieursbureaus, die zich hebben gespecialiseerd in de engineering en het managen 

van asbest- en sloopprojecten, hebben al een duidelijke ervaring opgebouwd in de 

realisatie van meer dan 3.000 projecten, opleiding en training van vaklieden. 

Er zijn al sloopbedrijven die een jarenlange ervaring hebben met duurzaam slopen en het 

hoogwaardig hergebruiken van de vrijkomende materialen. De visie' Slopen is meer dan 

afbreken', staat centraal in de keten. Geavanceerde technieken en modern materieel 

ondersteunen de deskundigheid en de praktijkervaring in de keten van duurzaam slopen.  

 

Duurzaam slopen richt zich op: 

- het demonteren en hergebruiken van bouw- en installatiecomponenten; 

- het zo veel mogelijk hergebruiken van materiaalstromen in productieprocessen. 
   

 

 

http://www.sev.nl/
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 8.3. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 

 

 Beoordeling of er sprake is van het bewerken van sloopafval ter plaatse. 

 Aanvraag voor het bewerken van sloopafval toetsen aan het Besluit mobiel breken. 

 

 8.4. Slooptechnieken 

 

Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk kunnen meerdere technieken 

worden ingezet:  

  Hydraulische kranen, grijpers, vergruizers, knipscharen, hamers, e.d.; 

  Springstoffen. 

 

 8.5. Kabels en leidingen 

Beoordeling van de aanwezigheid van kabels en leidingen in en om de slooplocatie. De 

aanwezigheid afstemmen op de sloopwijze. 

 

 8.6. Bodemverontreiniging/sanering 

 

Beoordeling of er sprake is van bodemverontreiniging en of de bodemsanering van 

invloed is op de sloopwijze. Bodemsanering afstemmen op de sloopwijze. 

 

 

9. Asbestinventarisatie 
 

Op grond van artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 moet degene die, anders 

dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een bouwwerk of object geheel of 

gedeeltelijk afbreekt of uit elkaar neemt, of een bouwwerk of object geheel of 

gedeeltelijk doet afbreken of uit elkaar doet nemen, beschikken over een 

asbestinventarisatierapport met betrekking tot het bouwwerk of object, dan wel het 

gedeelte daarvan ten aanzien waarvan de handeling wordt verricht, , indien hij weet of 

redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk of object asbest of een asbesthoudend 

product bevindt. 

 

Degene die, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een 

asbesthoudend product uit een bouwwerk of object verwijdert, of asbest of 

asbesthoudend product uit een bouwwerk of object doet verwijderen, beschikt over een 

asbestinventarisatierapport met betrekking tot het bouwwerk of object. 

 
Kortom: Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk of het uitsluitend verwijderen van 
asbesthoudende materialen of constructies, is een asbestinventarisatierapport vereist. 

 

9.1.  Asbestinventarisatierapport 

Ingevolge artikel 1.26, lid 6, punt i, dient een asbestinventarisatierapport, dat voldoet 

aan het gestelde in artikel 4.54a, eerste en derde lid van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit te maken van de sloopmelding. 

Een asbestinventarisatierapport dient te zijn opgesteld overeenkomstig en door een 

daartoe gecertificeerd asbestinventarisatiebureau dat beschikt over het procescertificaat 

SC-540.  

 

Het procescertificatieschema voor asbestinventarisatie, SC-540 beschrijft waaraan een 

asbestinventarisatierapport dient te voldoen, alsmede het type onderzoek dat 

noodzakelijk is voor een sloopmelding. 

 

Indien er sprake is van de noodzaak asbest te verwijderen en hiervoor een 

inventariserend onderzoek te laten verrichten, is het van belang bij de beoordeling of: 

 de asbestinventarisatie is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd 

asbestinventarisatiebureau dat beschikt over een procescertificaat SC-540; 
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 de asbestverwijdering uitgevoerd wordt door een daartoe gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over een procescertificaat SC-530; 

Kijk op www.ascert.nl voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven en schema SC-

540. 

 

 9.2.  Doel van de asbestinventarisatie 

 

Het doel van een asbestinventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en 

kwantificeren van alle van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 

asbestbesmette constructieonderdelen (asbest, asbesthoudende producten, etc.) die 

aanwezig zijn in een bouwwerk, object of plaats waar een incident heeft plaatsgevonden 

en asbest is vrijgekomen. 

Het inventariseren van asbest, asbesthoudende producten etc. in een bouwwerk of 

object gaat vooraf aan het geheel of gedeeltelijk afbreken ervan, aan het verwijderen 

van asbest, of aan het opruimen van asbest na een incident.  

Tevens wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de 

asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de 

omgevingsomstandigheden, een indeling in één van de drie risicoklassen voor 

verwijdering gemaakt, zoals beschreven in SC-540. 

 

 9.3.  Actualiteit van het asbestinventarisatierapport 

 

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport 

ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de 

actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op 

gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen 

te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat 

verwijdering kan plaats vinden.  

In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit 

eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport 

voordat verwijdering kan plaats vinden.  

Toelichting  

Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever er op te duiden, dat veranderingen in de aard van 
gebouw door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende 
producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten (bron: 
SC 540). 

 9.4.  Type asbestinventarisatie 
  (bron: SC-540) 
 

Er zijn meerdere typen van inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten etc., te 

weten: 

 1. Type A 

 2. Type B 

 3. Type 0 (nul) 

 4. Type G 

 

Type A: Direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten etc. 

De belangrijkste activiteit is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct 

waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 

asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van 

handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Daarbij is onbelemmerde 

en passende toegang tot de ruimten een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de 

inventarisatie. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A.  

Als deze inventarisatie leidt tot “een redelijk vermoeden” op niet-direct waarneembare 

http://www.ascert.nl/
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aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 

asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een 

aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd.  

Toelichting: 
De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van 
asbesttoepassingen tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, 
die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn.  
Deze bevinding wordt aangeduid met "een redelijk vermoeden”. 

De bevinding van “een redelijk vermoeden” dient in de samenvatting van het rapport te 

worden aangegeven.  

Het asbestinventarisatierapport type A zal kunnen dienen als basis voor de indiening 

sloopmelding. 

Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. 

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten etc. in een bouwwerk of object, vermeld in 

asbestinventarisatierapport type A, leidt tot een aanvullende inventarisatie.  

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc. worden in dat geval 

voorafgaand aan de bouwkundige sloop, wel of niet in samenwerking met het 

gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf, met destructief onderzoek opgespoord,  

waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast 

(voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk). Het destructief 

onderzoek daarbij dient te geschieden onder het regime van SC-530.  

Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type B als aanvulling op het 

asbestinventarisatierapport type A. Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter 

beschikking gesteld via de opdrachtgever c.q. de melder van de sloopmelding aan het 

bevoegd gezag.  

Type 0: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling 

Buiten het kader van SC-540 kan voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, 

conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat 

die niet zullen worden gesloopt, worden volstaan met een beperkte, uitsluitend op visueel 

onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen. Deze 

inventarisatie dient gerapporteerd te worden. 

Toelichting: 

De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991 valt, buiten het kader van de SC-540. Het resultaat 
van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie 
uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende gebouw, constructie of object geen type A inventarisatie 
beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren. 

Type 0 is niet geschikt als asbestinventarisatierapport voor de indiening als 

bescheiden voor een sloopmelding. 

 

Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 

 

Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot 

asbestinventarisatie van een gebouw of object, gericht op het beheersen van asbest in 

het gebouw. 

Een dergelijke inventarisatie heeft tot doel de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw 

vast te stellen en wordt aangeduid als asbestinventarisatie type G. 

Een asbestinventarisatie type G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie 

type A. Het volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, etc. in een 

bouwwerk of object betekent dat alle ruimten worden onderzocht. 
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Toelichting: 
Van elke ruimte dienen de vloer, wanden en plafond onderzocht te worden. Is sprake van een kruipruimte en 
deze is betreedbaar voor de onderzoeker, dan dient deze onderzocht te worden. Daarnaast dienen de 
buitengevels, het dak en schoorstenen alsook de gebouwinstallaties onderzocht te worden. 

Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen omvat een 

asbestinventarisatie type G een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie 

en het opstellen van een asbestbeheersplan. 

 

De risicobeoordeling en het asbestbeheersplan dienen te voldoen aan de NEN-EN-

ISO/IEC 2991: 2005. In het asbestbeheersplan dienen ook de asbesthoudende 

toepassingen worden beschreven waarvan een “redelijk vermoeden” bestaat, maar welke 

niet zonder destructief onderzoek vast te stellen zijn. Het asbestbeheersplan dient 

periodiek beoordeeld te worden op actualiteit. De frequentie daarvan dient omschreven 

te zijn in het asbestbeheersplan, waarbij voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in 

NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005. 

Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat er sprake is van blootstelling aan asbestvezels 

dient dit direct gemeld te worden aan de opdrachtgever en dient de ruimte waar de 

besmetting heerst afgesloten en voor gebruik verboden te worden. Het asbesthoudende 

materiaal of asbeststof, dat de besmetting veroorzaakt, dient verwijderd te worden en de 

ruimte te worden schoongemaakt van asbestvezels. 

Inventarisatie type G is een aanvulling op de inventarisatie type A, en is geschikt voor de 

indiening als bescheiden voor een sloopmelding. 

Het inventarisatierapport geeft de risicoklasse aan bij het verwijderen in combinatie met 

de verwijderingsmethoden, de verwijderingsmiddelen en de beschermingsmaatregelen. 

 

10. Asbestverwijdering 

 
Op grond van artikel 6 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 mogen slechts  

asbestverwijderingshandelingen verricht worden door een bedrijf dat in het bezit is van 

een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze handelingen zijn: 

 a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of 

  objecten indien in die bouwwerken of objecten asbest of een   

  asbesthoudend product is verwerkt; 

 b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken 

  of objecten; 

 c. het opruimen van asbest dat of asbesthoudende producten die ten gevolge 

  van een incident is of zijn vrijgekomen. 

Bedoeld wordt een certificaat op grond van SC-530. 

 

 10.1. Asbestverwijdering 

 

Het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbesthoudende constructies 

dient door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd te worden 

dat beschikt over het procescertificaat asbestverwijderen SC-530. 

 

Het procescertificatieschema voor asbestverwijdering, SC-530 beschrijft de handelingen 

die nodig zijn voor het veilig verwijderen van asbest. 

Kijk op www.ascert.nl voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven en het schema 

SC-530. 

 

 10.2. Risicoanalyse en afbreukcriteria 

 

Vanwege de goede eigenschappen is asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in 

gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen 

http://www.ascert.nl/
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doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) 

veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De 

termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren.  

Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er 

asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de 

activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen: 

1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de 

ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 0,01 vezel/cm3 

2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de 

ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 0,01 en 1 vezel/ cm3 

3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de 

ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1 vezel/ cm3 

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit [lid.2] is aan deze drie risicoklassen 

(onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld. 

 

Risico- 
klasse 

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Lit. 2 

1 
Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/ m3) 
Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.  

Art. 4.44 

2 
Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/ cm3 (10.000 tot 
1.000.000 vezels/ m3) Standaardregime conform de SC-530: 
2011  

Art. 4.48 

3 

Blootstellingsniveau > 1 vezels/ cm3 (> 1.000.000 vezels/ 
m3)  
Verzwaard regime conform SC-530: 2011, uitsluitend voor 
verwijdering van “risicovolle” niet-hechtgebonden materialen zoals 
spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en 
asbestkarton.  

Art. 4.53a 

 

Per 1 juli 2014, resp. 1 januari 2015 treedt het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit in 

werking. De bepalingen ten aanzien van de risicoklasse en grenswaarden komen er als 

volgt uit te zien: 

 

Artikel 4.44. Risicoklasse 1 

Deze paragraaf is van toepassing, indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste 

lid, blijkt dat de concentratie van asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in 

verband met de arbeid worden blootgesteld, lager is dan of gelijk is aan de 

grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46. 

 

Artikel 4.46. Grenswaarden 

De concentratie van chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 2000 vezels per 

kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 

 

Artikel 4.48. risicoklasse 2 

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van 

asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden 

blootgesteld, hoger zijn dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, maar lager is dan 

of gelijk is aan 1.000.000 asbestvezels per kubieke meter, uitgaande van een 

referentieperiode van 15 minuten gemeten tijdens de grootste kans op blootstelling, is in 

aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing. 

 

Artikel 4.53a. risicoklasse 3 

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van 

asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden 
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blootgesteld, hoger is dan 1.000.000 asbestvezels per kubieke meter, uitgaande van een 

referentieperiode van 15 minuten gemeten tijdens de grootste kans op blootstelling, is in 

aanvulling op paragraaf 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing. 

 

Asbestverwijdering is, zoals bovenstaand aangegeven, in risicoklassen ingedeeld. De  

risicoklassen 2 en 3 dienen altijd door een daartoe gecertificeerd 

asbestverwijderingsbedrijf  SC 530 uitgevoerd te worden. Risicoklasse 1 mag door een 

niet gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. 

 

 10.3. Verwijderen conform inventarisatierapport 
 (bron: SC-530) 
 

Het inventarisatierapport geeft de risicoklasse aan bij het verwijderen in combinatie met 

de verwijderingsmethoden, de verwijderingsmiddelen en de beschermingsmaatregelen. 

Het asbestverwijderingsbedrijf dient conform het inventarisatierapport te handelen. 

 

 

 10.4. Eindbeoordeling na asbestverwijdering 

 

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005, staatsblad, 704 wordt de term eindbeoordeling 

gehanteerd. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een NEN-EN-ISO/IEC 

17020: 2004 geaccrediteerd eindbeoordelingsinstelling. 

Ingevolge de artikelen 7.16.1 t/m/ 7.16.7 van SC-530 dienen de volgende handelingen 

te worden verricht: 

 1. entree saneringsgebied 

 2. controle DTA op uitgevoerd werk 

 3. inschakeling eindbeoordelingsinstelling* 

 4. uitvoering eindbeoordeling en DTA 

 5. melding resultaat eindbeoordeling 

 6. laatste controle van de ‘ontruimde projectlocatie’. 

 7. afronding asbestverwijderingswerk  

 
* De DTA dient er op toe te zien dat door of namens de opdrachtgever de eindbeoordelingsinstelling wordt 

opgeroepen voor het verrichten van de eindbeoordeling op de projectlocatie conform NEN 2990 (incl. 
decontaminatie-unit bij een containment en/of transitroute) en op basis van een projectgebonden 
asbestinventarisatierapport. In geval van een negatieve eindbeoordeling kan niet worden uitgeweken naar een 
andere eindbeoordelingsinstelling. Voor risicoklasse 3 is bovendien NEN 2939 van toepassing. 
( bron: SC-530) 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 6i van het Bouwbesluit 2012 dient overeenkomstig artikel 9 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 de eindbeoordeling aan het bevoegd gezag te worden verstrekt. 

 

 10.5 Afvoer asbesthoudende materiaal 

 

Ingevolge artikel 7.17 van SC-530 dient de afvoer van het vrijgekomen asbesthoudende 

materiaal te geschieden. 

<  >  
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10.6. Het melden van asbestverwijderingswerken 

 

De start en einde van de asbestwerkzaamheden dienen door het SC-530 bedrijf gemeld 

te worden aan de Inspectie SZW. De gemeente kan gebruik maken van het doormelden 

van die melding door de Inspectie SZW. 

 
De handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet is voorbehouden aan de Inspectie SZW, van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 
 

11.  Procedure Sloopmelding  
Asbestverwijderen bewoner/gebruiker  

woning op grond van het  

Bouwbesluit 2012 
 

Ingevolge artikel 1.26, lid 4.a of b mogen de navolgende sloopwerkzaamheden 

uitgevoerd worden door de bewoner/gebruiker van de woning: 

 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet 

zijnde dakleien,  

 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, 

uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de 

woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf 

worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te 

verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt; 

 

 11.1. Indieningswijze Sloopmelding asbestverwijderen    

  bewoner/gebruiker. 

 

Bedoelde sloopmelding dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1.26, lid 4.a of b te 

zijn. De melder dient de voorgenomen sloopwerkzaamheden te melden bij het bevoegd 

gezag door gebruikmaking van een standaard formulier e.e.a. conform artikel 1.27. 

1. Uit de sloopmelding moet duidelijk blijken wie de eigenaar, bewoner of gebruiker 

is van het bouwwerk waaruit het asbest verwijderd wordt. 

2. Uit de sloopmelding moet duidelijk blijken wie het asbesthoudend materiaal 

verwijdert. 

 

 11.2. Termijn van indiening 

 

Ingevolge artikel 1.26, lid 4 wordt de sloopmelding ten minste 5 werkdagen voor de 

voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden gedaan bij het 

bevoegd gezag. 

 

 11.3. Afhandeling sloopmelding (ontvangstbewijs) 

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.28 krijgt de melder door of namens het 

bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum 

van ontvangst is vermeld. Die ontvangstbevestiging is van belang omdat de termijn die 

op grond van artikel 1.26 gelegen moet zijn tussen het doen van een sloopmelding en de 

feitelijke aanvang van de gemelde sloopwerkzaamheden, begint op het moment van 

indiening van de melding. 

 

 11.4. Registratie 

 

De ingediende sloopmelding moet worden geregistreerd in het gemeentelijke 

registratiesysteem. 
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 11.5. Het nemen van een schouw op de locatie c.q. vooroverleg 

 

Indien uit de indiening van de sloopmelding blijkt dat de opgegeven te verwijderen 

asbesthoudende materialen niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, dan is 

het noodzakelijk dat er ter plaatse een schouw of nader onderzoek wordt ingesteld. Deze 

schouw of het nader onderzoek kan leiden tot het vaststellen dat de ingediende 

sloopmelding conform artikel 1.26, lid 4.a of b niet correct is, en door het bevoegd gezag 

aangegeven moet worden dat er dan sprake is van het indienen van een sloopmelding 

conform artikel 1.26, lid 1. 

 

 

12. Controle en handhaving 
 
Het controleren van de bouwkundige sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering wordt 

uitgevoerd door de inspecteur handhaving Bouw- en woningtoezicht (BWT). De 

inspecteur controleert de in uitvoering zijnde werkzaamheden aan de hand van 

voorschriften en wet- en regelgeving. Voorts controleert de inspecteur de bij de 

sloopmelding geleverde gegevens en bescheiden, zoals weergegeven in hoofdstuk 8, 

afdeling 1: Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, en afdeling 2: afvalscheiding. 

Door de rechtstreekse werking kan de inspecteur deze onderwerpen direct betrekken in 

het toezicht, ook al zijn ze niet in een sloopveiligheidsplan en/of een werkplaatsinrichting 

opgenomen. 

 

De inspecteur rapporteert aan de melder van de sloopmelding de geconstateerde 

afwijkingen met de sloopmelding en de daarbij behorende gegevens en bescheiden. De 

inspecteur legt zijn bevindingen schriftelijk vast. 

Bij ernstige overtredingen, afwijkingen of als er sprake is van een gevaarlijke situatie, 

legt de inspecteur de werkzaamheden stil. Van de stillegging maakt de inspecteur een 

rapport van bevindingen op. 

 

 12.1. Aandachtspunten 

 

De volgende aandachtspunten kunnen van invloed zijn op de sloopwerkactiviteiten: 

 informatie aan omwonenden; 

 andere beschikkingen dan een sloopmelding, zoals: omgevingsvergunning (vellen 

van houtopstanden, APV zaken e.d.); 

 verkeersveiligheid i.v.m. veilig slopen; 

 routeplan afvoer afkomende bouwmaterialen en gevaarlijk afval. 

 

 12.2. Voorbereiding 

 

Ter voorbereiding van de controle en handhaving kunnen de volgende stappen gezet 

worden:  

 het houden van een kennismaking/oriënteringsgesprek met degene die de 

sloopmelding heeft gedaan en de uitvoerende partij(en); 

 het met genoemde partijen bespreken van: het sloopplan, stut- en stempelplan, 

sloopveiligheidsplan (naar gelang van toepassing) en asbestinventarisatierapport 

type A en type B; 

 beoordeling van de mate van veiligheid op en rond de slooplocatie; 

 beoordeling van de mate waarin  sprake is van rechten, verplichtingen en 

belangen van derden; 

 beoordeling van de staat van open erven en terreinen in relatie tot de 

slooplocatie; 

 vaststellen of alle verplichte bescheiden aanwezig zijn. 
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12.3. Controle sloop 

 

Onderstaande aandachtspunten vormen een leidraad bij de uitvoering van de sloop, voor 

zover dit gerelateerd is aan de sloopmelding.  

 Is de slooplocatie voorzien van voldoende afzettingsmateriaal? 

 Is de slooplocatie voldoende op- en ontruimd om veilig te kunnen slopen? 

 Zijn er voldoende maatregelen getroffen ter bescherming van nabijgelegen 

werken? 

 Fysieke controle van de vluchtwegen en eventuele omleggingen. 

 Worden alle asbesthoudende materialen verwijderd conform Type A en Type B? 

 Worden de asbesthoudende materialen gescheiden en op de sloopplaats 

gescheiden gehouden en afgevoerd? 

 Is door de melder van de sloopmelding een afschrift van de resultaten van de 

eindbeoordeling verstrekt aan het BWT? 

 Worden alle gevaarlijke stoffen verwijderd, gescheiden en op de sloopplaats 

gescheiden afgevoerd? Het gaat om teerhoudende dakbedekking, materialen 

verontreinigd met PAKs, asfalt, teerhoudend dakgrind, verontreinigde 

schoorstenen, rookmelders, TL-buizen en starters e.d. (pak = polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen) 

 Zijn voor aanvang van de sloop alle nutsvoorzieningen, rioolaansluitingen e.d. 

afgesloten? 

 Worden alle installaties gereinigd, ontmanteld en afgevoerd? 

 Wordt het overig afval gescheiden en op de sloopplaats gescheiden gehouden en 

afgevoerd (inclusief rookmelders)? 

 Wordt het op de sloopplaats breken van steen- en betonachtige materialen 

(mobiel breken) uitgevoerd in overeenstemming met het Besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval? 

 Gaan de vrijkomende materialen zoals: hout, kunststof, plaatmateriaal e.d. naar 

een bewerkingsinrichting? 

 Voldoen de aangevoerde materialen, zoals grond, puinverharding e.d. aan het 

Besluit bodemkwaliteit? 

 Wordt de bodemsanering uitgevoerd in overeenstemming met de afgegeven 

beschikking? 

 Vindt er een integrale eindcontrole plaats van de sloopactiviteiten i.v.m. 

overdracht bouwactiviteiten? 

 Moeten er voorzieningen getroffen worden die voor de activiteit bouwen 

omgevingsvergunningsplichtig zijn aan belendingen en dergelijke, uit het oogpunt 

van thermische isolatie, regenwerendheid, duurzaamheid en stabiliteit?  

 Wordt er adequaat handhavend opgetreden bij overtreding van de voorschriften? 

 Is door de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden, na beëindiging van de 

sloopwerkzaamheden, een opgave gedaan naar de aard en hoeveelheid 

vrijgekomen afvalstoffen en de afvoerbestemming van die stoffen? 

 

In het kader van het constateren van overtredingen waarvan sprake is van overschrijdende 

bevoegdheden is het van belang om de daarin bevoegd zijnde actoren, zoals Inspectie SZW, 
Certificatie-instelling of Politie Milieu Dienst (PMD) – voorheen Regionaal Milieu Team (RMT) van de 
politie – in te schakelen. 

  

12.4.  Handhaving 

 

Bestuursrechtelijke handhaving 

Ingevolge artikel 92, lid 1 en 2 van de Woningwet draagt het bevoegd gezag zorg voor 

de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I 

tot en met III.  Met betrekking tot de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de 

hoofdstukken I tot en met III zijn de artikelen 5.2, tweede lid, en 5.3 tot en met 5.25 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_17-01-2011#HoofdstukI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_17-01-2011#HoofdstukI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_17-01-2011#HoofdstukI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_17-01-2011#Hoofdstuk5_51_Artikel52
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_17-01-2011#Hoofdstuk5_52_Artikel53
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_17-01-2011#Hoofdstuk5_52_Artikel53
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Het bevoegd gezag heeft tot taak: 

a. zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de op grond van het     

bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten voor degene die het betrokken project 

uitvoert, geldende voorschriften; 

b.  gegevens die met het oog op de uitoefening van de taak als bedoeld onder a van 

belang zijn, te verzamelen en te registeren; 

c. klachten te behandelen die betrekking hebben op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens de betrokken weten met betrekking tot het uitvoeren van het betrokken 

project.  

 

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet is het mogelijk om met toepassing van 

bestuursdwang, of op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),  

met een last onder dwangsom handhavend op te treden 

tegen het zonder of in afwijking van een vereiste 

sloopmelding slopen of 

asbestverwijderingswerkzaamheden, door middel van het 

stilleggen van deze werkzaamheden. Het feit dat zonder 

of in afwijking van een vereiste sloopmelding wordt 

gesloopt is op zichzelf in beginsel voldoende aanleiding 

om spoedshalve bestuursdwang toe te passen 

overeenkomstig artikel 5:31, tweede lid van de Awb.  
 

 
De handhaving van de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en 

sloopmelding wordt uitgevoerd door de inspecteur handhaving. De inspecteur treedt 

handhavend op bij ernstige overtredingen en afwijkingen van de sloopmelding, de bij de 

sloopmelding behorende bescheiden, sloopwijze en de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

 

De inspecteur is, nadat hem het mandaat is gegeven door burgemeester en wethouders 

(B&W), bevoegd het werk mondeling stil te leggen en kan gelasten tot opheffing van de 

ontstane situatie. De inspecteur draagt zorg voor een formele stillegging door het 

gemeentebestuur en legt zijn bevindingen vast in een rapport van bevindingen. Het 

formele besluit van toepassing tot bestuursdwang van stillegging wordt door B&W 

schriftelijk vastgelegd, en aan de melder van de sloopmelding bekend gemaakt door 

toezending of uitreiking ervan. Bij uitvoering van gemeentewege draagt de inspecteur 

zorg voor de uitvoering van de toepassing van bestuursdwang.  

 

Bij situaties die de arbeidsomstandigheden betreffen informeert de inspecteur de 

Inspectie SZW, de certificerende instelling en/of politie. De inspecteur treedt in overleg 

met genoemde instanties, bespreekt de ontstane situatie, en tracht door middel van 

teamvorming doeltreffend en adequaat handhavend op te treden.  

 

 

13. Lijst van afkortingen. 

 
Bb 2012 : Bouwbesluit 2012 

Bor  : Besluit omgevingsrecht 

BWT  : Bouw- en woningtoezicht 

ILT  : Inspectie Leefomgeving en Transport (voormalige Vrom-Inspectie) 

Inspectie SZW: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige   

    Arbeidsinspectie) 

iTP  : integraal toezichtsprotocol*) 

Mor  : Ministeriële regeling omgevingsrecht 

NEN  : Nederlandse norm 

PAK  : polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

PMD  : Politie Milieu Dienst (voorheen: RMT, Regionaal Milieu Team) 
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RUD  : Regionale Uitvoeringsdienst (of Omgevingsdienst; diverse benamingen) 

VBWTN : Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland 

Wabo  : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

*) De content van het iTP is eigendom van Brandweer Nederland 

(voorheen NVBR), de vereniging Platform Milieuhandhaving Grote 

Gemeenten (PMGG) en de VBWTN. 

 
 

 
 

  

 

http://www.toezichtprotocol.nu/
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Bijlagen 
 

 Bijlage 1. Stroomschema indiening sloopmelding 
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Bijlage 2. Stroomschema indiening sloopmelding (particulier) 
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Registratie 

Ontvangstbewijs 
Overeenkomstig art. 

1.26, lid 5b. 

Indiening 

sloopmelding 

Sloopmelding niet geldig, 

overgaan naar sloopmelding 

art. 1.26, lid 1. 

 

Einde procedure 
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 Bijlage 3. Stroomschema procesgang sloopmelding cf. hoofdstuk 3 t/m 10 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ontvangst 

sloopmelding 

Beoordeling van gegevens en bescheiden zoals: 
- NAW-gegevens eigenaar bouwwerk of gemandateerde 
- NAW-gegevens sloopaannemer 
- Kadastrale gegevens 
- Data en tijdstippen van uitvoering sloopwerkzaamheden 
- Sloopveiligheidsplan 
- Rapport van akoestisch onderzoek 
- Rapport van trillingsonderzoek 
- Inventarisatie aard- en hoeveelheid afvalstoffen 
- Asbestinventarisatierapport 

- Ascert gegevens SC-530 en SC-540 bedrijven 

- NAW-gegevens recyclingsbedrijf gebroken steenachtig materiaal 

- Beoordeling constructieve veiligheid sloopwerken 

- Eventuele nadere eisen en beoordeling van respons daarop 

Advisering door 

constructeur en 

inspecteur handhaving 

Controle op uitvoering 

van het sloopwerk door 

inspecteur handhaving 

Afgifte verslag door inspecteur 

handhaving aan eindverantwoordelijke 

voor het sloopproces 
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 Bijlage 4. Stroomschema sloop bij beschermd monument 
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                                              akkoord 2 
                       akkoord                    
                                                                                                   niet akkoord 

 

 

          
        niet akkoord 

 
                                                                              akkoord 

  
 

 
 

 
 

                                  
                                  ja  
                                  
                                                 akkoord 

 

 
 
                                  niet akkoord 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Aanvraag omgevingsvergunning  

Registratie + 

ontvangsbewijs Ontvankelijkheid toetsen: 

- Bepalen te volgen 
procedure i.v.m. mogelijke 
aanhoudingsplicht 

Aanvullende  gegevens 

opvragen + te volgen 

procedure met evt. 

aanhoudingsplicht mededelen 
Vergunning 

weigeren 

 

1. Procedure zonder 

aanhoudingsplicht? 

 

Beoordelen en afwerken 

Vergunning 

verlenen  

Buiten behandeling 

stellen, en dus einde 

procedure 
2. Procedure met 

aanhoudingsplicht? 

Omgevingsvergunning? 

Omgevingsvergunning verlenen 
Advies monumentencommissie 

t.b.v. omgevingsvergunning 

Weigeringsgrond! 

Omgevingsvergunning 

weigeren 

6 weken 

aanhoudingsplicht 

Sloopmelding 

rechtsgeldig 
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 Bijlage 5. Stroomschema Omgevingsvergunning voor het planologisch 

 slopen 

 

       

 

 

 

 

 
Niet akkoord                                                                          akkoord 1                              

 
                                                                         
                                  
 
                                              Akkoord 2 
                       akkoord                    
                                                                                                      niet akk. 

 
 

          
        Niet akkoord 

 
                                                                             akkoord 

 
 

 

 
 

 
                                  
                                  ja  
                                  
                                                 akkoord 

 

 
 
                                  niet akkoord 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aanvraag omgevingsvergunning  

Registratie + 

ontvangstbewijs Ontvankelijkheid toetsen: 

Bepalen te volgen procedure i.v.m. 

mogelijke aanhoudingsplicht 

Aanvullende  gegevens 

opvragen + te volgen 

procedure met evt. 

aanhoudingsplicht mededelen 

Omgevingsver-

gunning weigeren  

1. Procedure zonder 

aanhoudingsplicht? 

 

Beoordelen en afwerken 

Omgevingsver-

gunning verlenen  

Buiten behandeling 

stellen, en dus einde 

procedure 
2.Procedure met 

aanhoudingsplicht? 

Bestemmingsplan  

omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning verlenen 
Advies  welstand t.b.v. 

omgevingsvergunning 

vergunning 

Weigeringsgrond! 

Omgevingsvergunning 

weigeren 

6 weken 

aanhoudingsplicht 

Sloopmelding 

rechtsgeldig 
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 Bijlage 6.  Beoordeling constructieve veiligheid sloopwerken 

 
1. Scenario 1: Beoordeling van de sloopsituatie vooraf 

 

Door de sloopwerkzaamheden kan er bij de belendende percelen een instabiele situatie 

ontstaan. 

 

De volgende constructieve mogelijkheden kunnen worden toegepast: 

1a. Er moet een stut- en/of stempelvoorziening in de bouwput worden aangebracht.  

De te treffen constructieve voorzieningen zijn: 

 het aanbrengen van een horizontale afstempeling van beide belendende 

panden; 

 het aanbrengen van vrijstaande stempels of stutten. 

 

1b. Er moeten tijdelijke voorzieningen aan het belendende pand getroffen worden. 

 De te treffen constructieve voorzieningen zijn: 

 het aanbrengen van stempels of stutten in het belendende pand; 

 het aanbrengen van stabiliteitsverbanden of noodportalen; 

 het momentvast maken van vloer- c.q. wandconstructie. 

 

1c. Er moeten constructieve voorzieningen getroffen worden op het belendende pand. 

 De te treffen constructieve voorzieningen zijn: 

 het vooraf verdiepen van het aanlegniveau van de bestaande fundering; 

 het vooraf indrukken van een damwand of Berlinerwand; 

 het aanbrengen van een grondinjectie of grondbevriezing. 

 

2. Scenario 2: Beoordeling van de sloopsituatie tijdens de sloopwerkzaamheden 

 

Door de sloopwerkzaamheden ontstaat er bij de belendende panden overlast. 

De volgende overlastzaken kunnen zich voordoen: 

 

2a. Er treden trillingen op.  

 De volgende voorzieningen kunnen toegepast worden: 

 het aanbrengen van trillingsmeters en peilbouten (toelaatbare trillingen en 

verplaatsingen vooraf bepalen); 

 eventueel een andere sloopmethode kiezen. 

 

2b. Er treedt wateronttrekking op. 

De volgende voorzieningen kunnen toegepast worden: 

 het plaatsen van peilbuizen (vooraf bepalen wat de max. verlaging van het 

grondwater mag zijn); 

 een waterkering aanbrengen en retourbemaling toepassen. 

 

2c. De ontgraving van de bouwput leidt tot overlast. 

De volgende voorzieningen kunnen toegepast worden: 

 het gefaseerd ontgraven van de bouwput; 

 een extra gronddekking aanbrengen tegen de bestaande bebouwing. 
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 Bijlage 7. Handreiking sloopmatrix iTP 

 

 
  

 

 

 

Hierboven ziet u een (aangepaste) printscreen van de webpagina van het digitale 

integrale Toezichtprotocol iTP met betrekking tot de sloopfase. Voor betere leesbaarheid 

en de mogelijkheid om door te linken naar de drie genoemde hulpmiddelen (Matrix met 

urenraming, Checklist sloopfase en Uitwerking toetsmomenten) kunt u het best deze url 

gebruiken: http://www.toezichtprotocol.nu/drupal/documenten/sloopfase. 

Nu we op deze wijze in deze Handreiking volstaan met de verwijzing naar het iTP, 

vervallen de oorspronkelijke bijlagen 8 en 9.  

Bijlage 8. Hoe doet men een melding? 

 
 

Homepage 

https://www.omgevingsloket.nl/ 

 
(Hoewel deze Handreiking is gericht op degenen, die als toetser, toezichthouder of handhaver werkzaam zijn voor het 

bevoegd gezag, bereikt deze informatie via internet of anderszins ook anderen, zoals degenen met sloopplannen. Ons 

is inmiddels bekend, dat het Omgevingsloket Online vooral particulieren, die binnen de grens blijven, van wat een 

particulier zelf mag slopen (zie hoofdstuk 11, p.29), geen duidelijke oplossing biedt. De klacht hierover is bij eigenaar 

en beheerder OLO bekend, maar nog niet opgelost. (010512) 

De werkinstructie uitgewerkt naar de niveaus van diepgang 
De inspecteur kan in de werkinstructie lezen wat hij/zij op moet controleren afhankelijk van het 
niveau van diepgang. Per toetsmoment is toegelicht wat het verschil in controlewerkzaamheden 
is tussen visuele controle (niveau 1), beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten (niveau 2), 
Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details (niveau 3) en integrale controle van alle 
onderdelen (niveau 4). Als de matrix is vastgesteld in het beleid dan kan de werkinstructie voor 
de inspecteur worden aangepast naar de lokaal vastgestelde niveaus. Met andere woorden. Als 
in het lokale beleid is vastgesteld dat toetsmoment 7 op niveau 2 dient te worden 
gecontroleerd, kan bij dit toetsmoment de tekst van niveau 1, 3 en 4 worden verwijderd. 
 
De vereniging BWT Nederland heeft ter ondersteuning van toezicht op sloop de "Handreiking 
Slopen" ontwikkeld. Deze kunt u vinden op www.bwtinfo.nl 
 
Voor de Realisatiefase checklists klikt u hier. 

 

De melding (en in sommige gevallen de omgevingsmelding: 
zie p.6!) voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een 
bouwwerk gaat via het Omgevingsloket Online. Dat kent 
bovenstaande homepage, waar u als degene die iets wil 
slopen, al naar gelang wat u bent (particulier of iemand die 
namens een bedrijf of instelling optreedt) en wat u wilt: een 
aanvraag indienen, de vergunningcheck gebruiken of een 
melding doen) een keus aanklikt in het linker of rechtervak. 
Vervolgens heeft u als particulier uw DigID nodig of als bedrijf 

uw e-Herkenningsregistratie. Als u er niet uitkomt, neem dan 
contact op met de (deel)gemeente waar zich het bouwwerk 
bevindt of stel een vraag via de link rechts onderaan de 
webpagina. 
 

http://www.toezichtprotocol.nu/drupal/documenten/sloopfase
https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.bwtinfo.nl/
http://www.toezichtprotocol.nu/drupal/documenten/realisatiefase
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 Bijlage 9.  Toelichting Modelbrieven 

 

Hieronder en op de volgende pagina’s vindt u een aantal bijgestelde Modelbrieven. Het is 

uiteraard aan het bevoegd gezag om hierin de eigen stijl en layout te hanteren. De 

modelbrieven van versie 1.2 (maart 2012) waren daartoe blijkens ontvangen reacties 

onvoldoende geschikt. 

 

 Bijlage 10.  Controlelijst BWT (separaat) 

Zie Excel blad: 

http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/bwti_sites/482d4d6f045728f578471c33cb1d116

0/pu/Bijlage_10_controlelijst_sloop_asbest_2012_cv__2_.xls 

LET OP: de versie van 7 maart 2012 bevatte een paar kleine foutjes. Met de versie van 

10 april 2012 zijn deze gecorrigeerd. 

 

TOELICHTING MODELBRIEVEN  

Meteen na ontvangst van een sloopmelding of beter na controle van de bijbehorende 

stukken op volledigheid zou het bevoegd gezag een ontvangstbevestiging kunnen sturen.  

Zo lang echter niet vaststaat, dat de melding in orde is, zit aan zo’n bevestiging een 

zeker risico, dat deze door de indiener als ‘akkoord’ van het bevoegd gezag kan worden 

opgevat. Dit is een nadeel van het begrip ‘melding’ dat door velen, met name 

particulieren, die slechts incidenteel (“once in a lifetime”) met sloop te maken hebben, 

anders zal worden opgevat dan het bedoeld is. Om deze reden raden we aan het woord 

bevestiging te vermijden en de brief als onderwerp mee te geven:  

Modelbrief  Voortgang afhandeling sloopmelding 

Op … …… 20… hebben wij uw melding van voorgenomen sloopwerkzaamheden in / aan 

het pand …… …, …… …,  te …… ontvangen. Uw melding staat bij de afdeling …… …… 

bekend onder plannummer: …… /……. 

 

Uw melding 

Binnen 2 weken, na ontvangst worden de door u ingediende gegevens beoordeeld op 

volledigheid. Ook wordt er gekeken of er nadere voorwaarden aan het slopen moeten 

worden verbonden en of er samenloop is met andere activiteiten waarvoor een 

omgevingsvergunning noodzakelijk is.  

Uw melding is pas een melding in de zin van artikel 126 Bouwbesluit 2012 wanneer u van 

ons bericht heeft ontvangen, dat deze door ons is aanvaard. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw 

contactpersoon dhr. / mw. … ……. U bereikt hem / haar op maandag t/m vrijdag van 

09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (……) ………… of via e-

mail: ……@…….nl.  

Wilt u bovenstaand plannummer bij de hand houden als u contact met ons opneemt? 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

  

http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/bwti_sites/482d4d6f045728f578471c33cb1d1160/pu/Bijlage_10_controlelijst_sloop_asbest_2012_cv__2_.xls
http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/bwti_sites/482d4d6f045728f578471c33cb1d1160/pu/Bijlage_10_controlelijst_sloop_asbest_2012_cv__2_.xls
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Bijlage 11. Modelbrief Ontvangstbevestiging Sloopmelding  

 
Op … …… 20… hebben wij uw melding van voorgenomen sloopwerkzaamheden in / aan 
het pand …… …, …… …, te …… ontvangen. 
Uw melding staat bij de afdeling Toezicht en Handhaving bekend onder plannummer: 
2012/……. 
 
Uw melding 
De door u ingediende gegevens, en de omstandigheden ter plaatse, zijn door ons 
beoordeeld en akkoord bevonden. Uw voorgenomen sloopwerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd, evenwel geheel voor uw verantwoording.  
 
Samenloop 
Als uw sloopmelding verband houdt met andere activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning met betrekking tot een beschermd monument of een beschermd 
stads- of dorpsgezicht is vereist, dan kunnen de sloopwerkzaamheden pas worden 
uitgevoerd als deze omgevingsvergunning in werking is getreden. 
 
Nadere voorwaarden 
Wij verbinden aan uw voorgenomen sloopwerkzaamheden de volgende voorwaarden met 
betrekking tot de veiligheid bij het slopen en of hinder en/ of het sloopafval en / of de 
mededeling beëindiging werkzaamheden. 
 

- 

- 

- 

 
Tot slot 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw 
contactpersoon dhr. / mw. … …… . U bereikt hem/ haar op maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (…) ………. of via e-
mail: ……@…….nl. 
 
Uw aanvraag heeft nummer 2012/……. 
Wilt u dit nummer bij de hand houden als u contact met ons opneemt? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders 
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Bijlage 12. Modelbrief Aanvullende Gegevens Sloopmelding  
 

Op … …… 20… hebben wij uw melding van voorgenomen sloopwerkzaamheden in / aan 
…… …, …… …, te …… ontvangen. 
Uw melding staat bij de afdeling …… …… bekend onder plannummer: 2012/……. 
 
Uw melding 
Helaas kunnen wij uw melding nog niet afhandelen. Wij hebben namelijk nog gegevens 
van u nodig om uw aanvraag te beoordelen. Formeel betekent dit dat er geen sprake is 
van een melding in de zin van artikel 126 Bouwbesluit 2012. Uit oogpunt van 
dienstverlening sturen wij uw gegevens en bescheiden vooralsnog niet terug, maar geven 
wij u de gelegenheid de gegevens aan te vullen  
 
Uw gegevens 
Welke gegevens ontbreken nog?  Dat leest u in de bijlage(n) bij deze brief. Hierin ziet u 
welke informatie wij van u nodig hebben. 
 
Inzenddatum gegevens 
Stuurt u de ontbrekende gegevens binnen 2 weken na de verzenddatum van deze brief 
onder vermelding van uw registratienummer naar ons  op. Dat is nummer 2012/……. 
Zo zorgt u ervoor dat wij uw melding kunnen beoordelen. Stuur uw gegevens naar: 
 
Gemeente …… 
T.a.v. … …… 
Postbus …… 
...... … ………… 
 
Ontvangen wij u gegevens niet of te laat? Dan zal de door u gedane sloopmelding 
worden beschouwd als niet gedaan. 
 
De beslistermijn 
Wij onderbreken de wettelijke beslistermijn vanaf de verzenddatum van deze brief(artikel 
4:15 Awb). De beslistermijn vangt weer aan als wij de ontbrekende gegevens hebben 
ontvangen. 
 
Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat wij uw aanvullende gegevens op tijd ontvangen.  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw 
contactpersoon dhr. / mw. … ……. U bereikt hem / haar op maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (…) ……… of via e-
mail: ……@......nl. 
Uw aanvraag heeft nummer 2012/……. 
Wilt u dit nummer bij de hand houden als u contact met ons opneemt? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders 

  



 

versie 1.6     juni 2014      

47 

Bijlage 13. Modelbrief Afwijzing Sloopmelding 

 
Op … …… 20… hebben wij uw melding van voorgenomen sloopwerkzaamheden in / aan 
…… …, …… …, te …… ontvangen. 
Uw melding staat bij de afdeling …… …… bekend onder plannummer: 2012/……. 
 
Uw melding 
Helaas kunnen wij uw melding niet afhandelen. Wij hebben namelijk de in ons schrijven 
nr. …… d.d. ……. 20.. gevraagde aanvullende gegevens niet of onvolledig ontvangen voor 
de gestelde datum van …… 20.. . Formeel betekent dit dat er geen sprake is van een 
melding in de zin van artikel 1.26 Bouwbesluit 2012. 
  
Uw gegevens 
Helaas moeten wij vaststellen, dat u niet, althans niet tijdig en/of niet in voldoende mate 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid uw melding tijdig te completeren. Nu de 
gevraagde gegevens of bescheiden niet binnen de gestelde termijn zijn geleverd, is er 
geen sprake van een sloopmelding in de zin van Bouwbesluit 2012, artikel 1.26.  
Als u desondanks zou overgegaan tot sloop, is daarmee overtreding van artikel 1.26 van 
het Bouwbesluit 2012 een feit. In dat geval zullen wij als bevoegd gezag zo nodig 
handhavend optreden op grond van artikel 1b, lid 5 van de Woningwet. 
Wanneer u dit wenst kunt u opnieuw een sloopmelding doen via de daartoe geëigende 
elektronische of niet-elektronische weg en met inachtneming van de termijn van ten 
minste vier (4) wegen voor aanvang van de voorgenomen sloopwerkzaamheden, van de 
indieningsvereisten en van de zo nodig door ons te stellen nadere voorwaarden. 
 
Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat wij uw aanvullende gegevens op tijd ontvangen.  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met uw 
contactpersoon dhr. / mw. … ……. U bereikt hem / haar op maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (…) ……… of via e-
mail: ……@......nl. 
Uw aanvraag heeft nummer 2012/……. 
Wilt u dit nummer bij de hand houden als u contact met ons opneemt? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders 
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De Handreiking Slopen is een uitgave van de Vereniging Bouw- en woningtoezicht 

Nederland (VBWTN). Deze vereniging heeft als doelstelling de professionalisering en 

belangenbehartiging van het Bouw- en woningtoezicht (BWT) in ons land. Dit gebeurt 

door het opzetten van gezamenlijke activiteiten, het ontwikkelen van hulpmiddelen en 

kennisuitwisseling via bijeenkomsten, de websites en een vakblad. Verder houden we ons 

bezig met standpuntvorming, al dan niet samen met andere organisaties in de private en 

publieke sfeer en overleg met de rijksoverheid (ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, resp. Infrastructuur en Milieu) en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). 

 

De kern van de VBWTN wordt gevormd door de aangesloten gemeenten. Daarnaast kent 

de vereniging het persoonlijk lidmaatschap voor allen die werkzaam zijn in dit domein. 

Ook is er het geassocieerd lidmaatschap voor bedrijven en organisaties, die bemoeienis 

hebben met het Bouw- en woningtoezicht in de vorm van detachering, advisering, 

software, etc. 

 

Op onze website, die door de vereniging wordt onderhouden, is een Dossier Handreiking 

Slopen ingericht.  

 

Maart / Mei / Augustus 2012 / Mei 2013 / Juni 2015 

 

Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland 

Secretariaat: 

Postbus 416 

6710 BK Ede 

T 0318-438340 

E info@vereniging-bwt.nl 

W hhtp:// www.bwtinfo.nl 
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