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Beste mensen,
In opmaat naar de ondertekening van het Betonakkoord is door de Branchevereniging voor
sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven (VERAS) gevraagd om een artikel op te nemen
voor het inventariseren van stoffen voorafgaand aan de sloop. Met een stoffeninventarisatie wordt
in een vroegtijdig stadium zichtbaar hoeveel en wat voor soort puin vrijkomt bij sloop. Dit
stimuleert het circulair gebruik.
Door de schrijfgroep van het Betonakkoord is ingestemd met een artikel over de toevoeging van de
stoffeninventarisatie. In de definitieve versie van het Betonakkoord die op 10 juli is ondertekend, is
het artikel ongelukkigerwijs niet opgenomen. De tekst die in het Betonakkoord had moeten staan
is:
Art 5.1 (2de gedachte streepje):
Opdrachtgevers gaan op termijn een stoffeninventarisatie voorafgaand aan de sloop
verplicht stellen (kwantitatief en kwalitatief).
De procedure voor het herstellen van deze omissie is vastgelegd in artikel 16. Hieruit volgt dat
volgend jaar, tijdens een bijeenkomst van alle partijen (te plannen in juni 2019) de omissie kan
worden hersteld. Het artikel zal dan middels een wijzigingsblad onderdeel worden van het akkoord.
In artikel 16 is beschreven dat wijzigingen instemming behoeven van de Rijksoverheid alsmede
75% van alle overige aanwezige partijen. Aangezien het hier een tekst betreft waarmee partijen
reeds akkoord zijn gegaan is een nieuwe instemming niet nodig. Omdat het een verplichting betreft
die al in de Arbo- en bouwregelgeving is opgenomen, is aanvullende notificatie bij de Europese
Commissie evenmin nodig.
Hoewel de actie tot het verplicht stellen van een stoffeninventarisatie niet formeel in het
Betonakkoord is opgenomen wil ik u vragen om dit geen belemmering te laten zijn. Het uitvoeren
van deze inventarisatie is een goed instrument dat bijdraagt aan ons “2030 doel”. Laten we
daarom niet wachten om te bezien op welke wijze we deze verplichting zo snel mogelijk handen en
voeten kunnen geven.
Hartelijke groet,
Jacqueline Cramer
Voorzitter uitvoering Betonakkoord

