
  

   

 

 

 

 

Asbestinventarisatierapport  

conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 

 

  

 
  

Projectnummer     2017001 

 

Datum onderzoek    01 januari 2017 

Projectlocatie     Voorbeeldstraat 1 te Voorbeeldstad 

Onderzochte bouwkundige eenheid  Appartement 

 

Datum autorisatie    02 januari 2017 

Vervaldatum rapportage    02 januari 2020 

SCA registratienummer                                             07-D070158.01 

Procescertificaatnummer                                          07-D070158  
 



  

                                                                                                                                                           Projectnummer  
                                                                                                                                                                      2017001                            
                                                            
                                                                                                                                                      Datum autorisatie 

                                                                                                                                                           02 januari 2017             

   

2 
SCA registratienummer: 07-D070158.01 
Procescertificaatnummer: 07-D070158 

 

Titelblad 

Opdrachtgever Dhr. Janssen 

Voorbeeldstraat 1 
1000AA Voorbeeldstad 
 
 

  
 
Opdrachtnemer     Bregman & van Ekeren BV 

                          Barbizonlaan 104 
            2908 ME Capelle a/d IJssel 
             email: info@benve.nl 
 
Projectlocatie     Voorbeeldstraat 1 te Voorbeeldstad 
Onderzochte bouwkundige eenheid  Appartement 

 
Onderzoeker     Dhr. B. Janssen; (Ascert-code: 00E-0000-0000) 
Technisch eindverantwoordelijk   Dhr. A. Janssen: (Ascert-code: 00E-0000-0000) 

 
 
Risicobeoordeling         ☒ Risicobeoordeling ten behoeve van sloop of verbouw 

          ☐ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005) 

 
Omvang van het onderzoek   ☒ Het gehele bouwwerk of object 

 
         ☐  Een gedeelte van het bouwwerk of object  

 

          ☐ Het bouwwerk of object en het gebied rondom het 

      bouwwerk of object 
 

           ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

 
 
Geschiktheid van de rapportage   ☐  Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling         

          noodzakelijk 
 
          ☒  Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit  

      rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 
            ☒ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige 

      integriteit aan te tasten 
 
           ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop      

       
 
Datum onderzoek    01 januari 2017  Dhr. B. Janssen 

 
 
 
 
 
 
Datum autorisatie     02 januari 2017  Dhr. A. Janssen 
Vervaldatum rapport    02 januari 2020 
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1.  Samenvatting 

 
Geschiktheid van de rapportage    

☐Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

☒Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudend materiaal 

☒Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

☐Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop   

Specificatie van de reikwijdte van het onderzoek 

Onderzoek heeft enkel betrekking op het geïnventariseerde apparrtement, zie plattegrond bijlage II. 

Versiebeheer 

Versie Datum Wijzigingen 

Initiële versie 02 januari 2017 N.v.t.  

 

 

Op basis van deskresearch, veldwerk en laboratoriumanalyses wordt geconcludeerd dat op de volgende locaties 

asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen. 

 

Tabel 1:Resultaat monsternames en risicoklassen 

Bron Toepassing Locatie Verdieping Hoeveelheid 

B1 Lijmlaag  Keuken  6e verdieping  Ca. 6,5m² 

B2 Plaat  Diverse, zie plattegrond 6e verdieping  Ca. 6,5m² 

B3 Vensterbanken  Diverse, zie plattegrond  6e verdieping  Ca. 5m¹ 

B4 Kanaal  Keuken toilet  6e verdieping  Ca. 0,5m¹ 

B5 Vensterbanken  Diverse, zie plattegrond  6e verdieping  Ca. 9m¹ 

B6 Plaat Diverse zie plattegrond 6de verd. Ca. 7m² 

 
Vervolg tabel 1: Resultaat monsternames en risicoklassen 

Bron Verwijderingsmethode Risicoklasse1 Conclusie en / of aanbevelingen 

B1 Containment  2 Sanering door een gecertificeerd bedrijf. Sanering bij 
renovatie of sloop.  

B2 Containment  2 Sanering door een gecertificeerd bedrijf. 
Sanering bij renovatie of sloop.  

B3 Containment  2 Sanering door een gecertificeerd bedrijf. 
Sanering bij renovatie of sloop.  

B4 Containment  2 Sanering door een gecertificeerd bedrijf. 
Sanering bij renovatie of sloop.  

B5 In zijn geheel verwijderen  1 Beugels en vensterbanken in zijn geheel 
verwijderen, vensterbanken aan de beugels laten 
zitten. 
Sanering bij renovatie of sloop. 

B6 Openluchtsanering 2 Sanering door een gecertificeerd bedrijf. 
Sanering bij renovatie of sloop 

 

1: Bij verwijdering van het aangetroffen asbest geldt de regelgeving zoals beschreven in Staatsblad nr. 348, waarbij de risico klassen dienen te worden aangehouden zoals vermeld in paragraaf 2.2. In de 

bijlage vindt u de officiële SMA-rt risicoclassificatie voor de genoemde asbesthoudende materialen uit tabel 1. 
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Soorten beperkingen 
 

1. Ontoegankelijke ruimten, deze worden op de plattegrondtekening aangeduid en dienen nader te worden 
onderzocht middels een aanvullend asbestinventarisatie onderzoek. 

2. Geen destructief onderzoek mogen uitvoeren, indien geen beschadigingen mogen worden aangebracht 
aan wanden, plafonds, vloerbedekkingen e.d. dan dient dit middels een aanvullend asbestinventarisatie 
onderzoek te worden onderzocht. 

3. Asbestverdachte toepassingen die niet bemonsterd konden worden. 
 

Tabel 2: Beperkingen van het onderzoek 

Locatie Verwachte bron Aanvullend type onderzoek  Reden niet geïnventariseerd 

N.v.t. -- -- -- 

 

Tabel 3: redelijk vermoeden van asbest in constructiedelen 

Toepassing Reden van redelijk vermoeden 

N.v.t. -- 

 

Tabel 4: aangetroffen toepassingen 

Bron omschrijving 

B1 Lijmlaag op de vloer van de keuken  

B2 Plaat achter de verwarming als hitteschild 

B3 Vensterbanken in specie gezet 

B4 Ontluchtingskanaal in de keuken en het toilet 

B5 Vensterbanken geschroefd aan beugels  

B6 Plaat in de raamkozijn voor en achter, deze bevind zich achter de trespa plaat 

 

De hoeveelheden en de klasse indeling voor de verwijdering is vastgelegd op de bronbladen. Op de tekening zijn 

de locaties van de asbesthoudende materialen weergegeven. 

 
Specifieke opmerkingen: 

 

1. Conform opdracht is er licht destructief onderzoek uitgevoerd. 

2. Uitsluitingen; onder vaste vloerafwerkingen, dichte wanden, dichte koven, vaste plafonds, 

aftimmeringen en ventilatieschachten. 

3. De ontluchting van de badkamer is gemetseld. 

4. Er zijn diverse vensterbanken in specie gezet en diverse geschroefd aan beugels, raadpleeg 

hiervoor de plattegrond. 

5. Conform analyse zijn de colovinyltegels asbestvrij maar de lijmlaag asbesthoudend, deze is dan 

ook opgenomen in het rapport, zie het bronblad en analysecertificaat. 

6. De platen bij de verwarming zijn zwart geverfd. 
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2.  Omschrijving van de opdracht 

 
Aan Bregman & van Ekeren BV is opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van het 

Appartement aan de Voorbeeldstraat 1 te Voorbeeldstad. Het doel van het onderzoek is het bepalen of er 

asbesthoudende materialen zijn toegepast. 

 

Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht. 
 
Historisch onderzoek 

Het sloop/renovatie bouwwerk dateert van voor 1994. Ten tijde van de bouw bestonden er nog geen beperkingen 
of verboden voor de toepassing van asbesthoudende materialen. Gezien het jaartal mag men aannemen dat er in 
of aan het sloop/renovatie bouwwerk asbesthoudende materialen zijn toegepast. 
 
Conclusie: 

Controle van ter beschikking gestelde stukken zoals tekeningen, plattegronden, bestek teksten en eerdere 
asbestinventarisaties; 
 

- Overzicht van het appartement, plattegronden 
 

Vraaggesprek 

 
Interview uitgevoerd met; 
 

 ☒ Dhr. Janssen 

   
Conclusie: 

Uit het vraaggesprek met Dhr. Janssen volgt; 
 

- Asbestverdachte vensterbanken 
 
 
Beoordeling Input 

 
De uit het deskresearch en vraaggesprekken verkregen informatie geeft voldoende zekerheid dat hiermee alle 
asbestverdachte materialen kunnen worden onderkend. Aansluitend is dan ook een visuele inspectie uitgevoerd 
met als doel de hoeveelheden te controleren en bundelen. 
 
Conclusie: 

Globale indruk van het pand voorafgaand aan de veldwerkzaamheden: 
Appartement was tijdens het onderzoek niet bewoond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeker Dhr. B. Janssen  -      (Ascert code: 00E-00000-00000) 

 

Datum Autorisatie 02 januari 2017 
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3  Onderzoeksmethode 

 

3.1 opzet van het onderzoek 
Voorafgaand aan het onderzoek vind deskresearch plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie 

zoals tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke. 

 

Ten behoeve van de inventarisatie worden: 

• Bestaande stukken (tekeningen, bestekken ed.) bestudeerd; 

• Historisch onderzoek uitgevoerd; 

• Medewerkers en/of bewoners geïnterviewd; 

• Mogelijke asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd; 

• Monsters genomen die door een RvA geaccrediteerd laboratorium worden onderzocht op de 

aanwezigheid van asbest; 

• De locaties vastgelegd waar asbest is aangetroffen: 

 

3.2 visuele inspectie 
Op basis van de gegevens van de deskresearch vindt een systematische visuele inspectie plaats van de locatie. 

Hierbij wordt er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd worden. Alle aangetroffen asbestverdachte 

materialen worden op een plattegrond vastgelegd. Tevens wordt bekeken of er sprake is van secundaire 

asbestbesmettingen. Van de asbestverdachte toepassingen wordt de vindplaats op foto en in een tekening 

vastgelegd. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan worden deze 

expliciet met reden in deze rapportage genoemd. Onderzoek van losse inboedel, asbest in de bodem en 

(chemisch) afval vallen buiten het kader van dit onderzoek. 

 

3.3 risicoclassificatie 

Het bepalen van de risicoklassen vindt plaats aan de hand van het door TNO ontwikkelde programma SMA-rt. In 

SMA-rt wordt de verwijderingsmethode mede bepaald door de risicoklasse. Indien voor een afwijkende methode 

wordt gekozen kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse dan vermeld in dit onderzoeksrapport. Echter 

dient dit dan wel te worden gevalideerd. 

 

3.4 bemonstering 

Alle asbestverdachte toepassingen worden (indien bereikbaar) bemonsterd. Zijn de asbestverdachte 

toepassingen niet bereikbaar dan zal dit automatisch leiden tot een onvolledige asbestinventarisatie. De methode 

van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na bemonstering wordt het materiaal 

ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het materiaal wordt bemonsterd met behulp van de best toepasbare 

techniek. De materiaalmonsters worden dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest 

waarschuwingssticker. Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan een RvA Testen geaccrediteerd 

laboratorium. Wanneer op een andere manier blijkt dat het materiaal asbesthoudend is maar geen monster van 

het materiaal kan worden genomen (bijvoorbeeld in verband met de onbereikbaarheid), dan is dit aangegeven 

met een ‘vermoedelijk asbesthoudend’. Wanneer het vermoeden bestaat dat het materiaal asbesthoudend is 

maar geen monster van het materiaal kan worden genomen (bijvoorbeeld pakkingen), dan is dit aangegeven met 

een ‘vermoedelijk asbesthoudend’. Voor asbest in verwarmingstoestellen wordt het Intechnium Handboek Asbest 

geraadpleegd. 

 

3.5 laboratoriumwerk 

De aangeboden monsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid 

van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is uitspraak te doen over de aanwezigheid van 

asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van scanning-elektronenmicroscopie conform ISO 

14966. De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan, ten 

gevolge van de monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende 

toepassing. De mate van hechtgebondenheid, aangegeven door de D.I.A. van Bregman & van Ekeren BV, is 

derhalve bindend. 

 

3.6 rapportage 

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op een 

zogenaamd bronblad vastgelegd. Elke bron is op tekening in bijlage 1 vastgelegd. Van elke bron wordt middels 

kleurcodering aangegeven of deze asbesthoudend (kleurcodering rood), asbestverdacht (kleurcodering geel) of 

niet asbesthoudend is (kleurcodering groen).  
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4. Resultaten 
 

4.1 vooronderzoek 
Door de opdrachtgever zijn wel stukken beschikbaar gesteld.  

 

Voor een overzicht van alle uitgevoerde inspanningen met betrekking tot deskresearch/interviews wordt verwezen 

naar bijlage I van deze rapportage.  

 

Op basis van het interview zijn de volgende asbestverdachte toepassingen/bouwdelen naar voren gekomen: 

 

- Asbestverdachte vensterbanken 

 

4.2 veldwerkzaamheden 
Van de asbestverdachte toepassingen zijn vijf materiaalmonsters genomen en aan het laboratorium voor analyse 

aangeboden. 

 

 

4.3 bronbladen 
Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije materialen is weergegeven 

in de hierop volgende bronbladen.  

De materiaalmonsters staan geregistreerd op het analysecertificaat van het laboratorium Janssen met 

bijbehorende analysecertificaat nummer: STL.52479 
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Foto 1: Lijmlaag onder de colovinyltegels  

      

 

 

 

Bronnummer B1 (MM-01)                        Analysecertificaatnr: STL.52479 

Bronomschrijving Lijmlaag   

Locatie Keuken  

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  2-5%                                                  

Hoeveelheid Ca. 6,5m² 

Bevestigingsmethode Gelijmd 

Mate van beschadiging Niet beschadigd 

Mate van verwering Niet verweerd 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode Containment  

Risicoklasse 2 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop. 

 

Foto 2:  Lijmlaag onder de colovinyltegels 

 

Foto 3: Lijmlaag onder de colovinyltegels  

 

Foto 4: N.v.t. 
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Foto 1: Plaat achter de verwarming   

      

 

 

 

 

Bronnummer B2 (MM-02)                        Analysecertificaatnr: STL.52479 

Bronomschrijving Plaat (achter de radiatoren)   

Locatie Diversie, zie plattegrond bijlage II 

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  10-15%                                                  

Hoeveelheid Ca. 6,5m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Mate van beschadiging Niet beschadigd 

Mate van verwering Niet verweerd 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode Containment  

Risicoklasse 2 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop. 

 

Foto 2:  Plaat achter de verwarming   

 

Foto 3: N.v.t. 

 

Foto 4: N.v.t. 
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Foto 1: Vensterbank  

      

 

 

 
 

Bronnummer B3 (MM-03)                        Analysecertificaatnr: STL.52479 

Bronomschrijving Vensterbanken  

Locatie Galerijzijde  

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  10-15%                                                  

Hoeveelheid Ca. 5m¹ 

Bevestigingsmethode In specie gezet 

Mate van beschadiging Niet beschadigd 

Mate van verwering Niet verweerd 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode Containment  

Risicoklasse 2 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop. 

 

Foto 2: Vensterbank 

 

Foto 3: N.v.t. 

 

Foto 4: N.v.t. 
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Foto 1: Kanaal keuken  

      

 

 

 
 

Bronnummer B4 (MM-04)                        Analysecertificaatnr: STL.52479 

Bronomschrijving Ontluchtingskanaal  

Locatie Keuken en toilet  

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  2-5%                                                  

Hoeveelheid Ca. 0,5m¹ 

Bevestigingsmethode Ingemetseld 

Mate van beschadiging Niet beschadigd 

Mate van verwering Niet verweerd 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode Containment  

Risicoklasse 2 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop. 

 

Foto 2: Kanaal keuken  

 

Foto 3: Kanaal toilet 

 

Foto 4: N.v.t. 
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Foto 1: Vensterbank 

      

 

 

Bronnummer B5 (MM-03)                        Analysecertificaatnr: STL.52479 

Bronomschrijving Vensterbanken  

Locatie Balkonzijde  

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  10-15%                                                  

Hoeveelheid Ca. 9m¹ 

Bevestigingsmethode Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te 

verwijderen 

Mate van beschadiging Niet beschadigd 

Mate van verwering Niet verweerd 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode In zijn geheel verwijderen 

Risicoklasse 1 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop. 

 

Foto 2: Vensterbank   

 

Foto 3: Vensterbank    

 

Foto 4: N.v.t.  
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Foto 1: Plaat in kozijn    

      

 

 

 

 
Conclusie  

Er zijn vijf asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 

Bronnummer B6 (MM-05, STL.53629) 

Bronomschrijving Plaat in de raamkozijn voor en achter, deze bevind zich achter de trespa 

plaat 

Locatie Diverse zie plattegrond 

Verdieping 6e verdieping  

Asbestsoort(en) Chrysotiel               

Percentage asbest  10-15%                                                  

Hoeveelheid Ca. 7m² 

Bevestigingsmethode Geklemd 

Bereikbaarheid Goed  

Hechtgebondenheid Hechtgebonden  

Verwijderingsmethode Openluchtsanering  

Risicoklasse 2 

Conclusies en / of 

aanbevelingen 

Verwijdering van asbesthoudend materiaal dient plaats te vinden conform 
de SMA-rt, zie bijlage V.  Sanering bij renovatie of sloop 

 

Foto 2:   Plaat in kozijn 

 

Foto 3: N.v.t.  

 

Foto 4: N.v.t.  
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De hoeveelheden en de klasse indeling voor de verwijdering is vastgelegd op de bronbladen. Op de tekening zijn 

de locaties van de asbesthoudende materialen weergegeven. 

 

Tabel 2: Beperkingen van het onderzoek 

Locatie Verwachte bron Aanvullend type onderzoek  Reden niet geïnventariseerd 

N.v.t. -- -- -- 

 

Tabel 3: redelijk vermoeden van asbest in constructiedelen 

Toepassing Reden van redelijk vermoeden 

N.v.t. -- 

 

Tabel 4: aangetroffen toepassingen  

Bron omschrijving 

B1 Lijmlaag op de vloer van de keuken  

B2 Plaat achter de verwarming als hitteschild 

B3 Vensterbanken in specie gezet 

B4 Ontluchtingskanaal in de keuken en het toilet 

B5 Vensterbanken geschroefd aan beugels  

B6 Plaat in de raamkozijn voor en achter, deze bevind zich achter de trespa plaat 

 

Aanbevelingen: 

 

1. Sanering door een gecertificeerd bedrijf van bron B1, B2, B3, B4 en B5. 

2. Sanering van Bron B1, B2, B3, B4 en B5 is niet dringend noodzakelijk, deze verkeren in goede 

staat en dienen bij renovatie of sloop te worden gesaneerd. 

3. Bij totaalsloop dient er een aanvullend type B onderzoek te worden uitgevoerd van de delen die 

zijn uitgesloten van inspectie, zie specifieke opmerkingen. 
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BIJLAGE I 

 

Desk research/interviews 
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Historisch onderzoek  

Het sloop/renovatie bouwwerk dateert van voor 1994. Ten tijde van de bouw bestonden er nog geen beperkingen 
of verboden voor de toepassing van asbesthoudende materialen. Gezien het jaartal mag men aannemen dat er in 
of aan het sloop/renovatie bouwwerk asbesthoudende materialen zijn toegepast.  
Door de opdrachtgever is er wel een plattegrond ter beschikking gesteld.  
 
Conclusie:  

Controle van ter beschikking gestelde stukken zoals tekeningen, plattegronden en bestek teksten;  
Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen (weergave):  
 

- Overzicht van het appartement, plattegronden 
 
Vraaggesprek  

Interview uitgevoerd met;  
 

- Dhr. Janssen 
Conclusie:  

Uit het vraaggesprek met volgt;  
 

- Asbestverdachte vensterbanken 
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BIJLAGE II 

 

Plattegronden 
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BIJLAGE III 

 

Fotorapportage 
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Foto 1: Overzichtfoto 

 

Foto 2: Overzichtfoto 

 

Foto 3: Overzichtfoto 

 

Foto 4: Overzichtfoto 

 

Foto 5: Overzichtfoto 

 

Foto 6: Overzichtfoto 

 

Foto 7: Overzichtfoto 

 

Foto 8: N.v.t. 
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    BIJLAGE IV 

 

Resultaten van de analyses van de materiaalmonsters 
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    BIJLAGE V 

 

SMA-rt risicoclassificatie 
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BIJLAGE VI 

 

Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en 

regelgeving 
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1. Algemeen 

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 

bouwwerk / object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk / 

object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin 

uitvoeren.  

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 

asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van 

de vergunning? 

1) De eigenaar van een bouwwerk. 

2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau.  

3) De gebruiker van een bouwwerk.  

 

Toelichting:  

a) De houder van een vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

              rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan  

              spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het  

              onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.  

b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in  

              eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 

 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, 

de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. 

Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.  

De opdrachtgever is degene die: 

1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor  

              asbestinventarisatie. 

2) De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot 

              slopen/verwijderen. 

3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een  

              laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd. 

4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van 

              een geldig certificaat voor asbest verwijderen.  

5) De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en tijd- 

              stippen. 

6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt.  

7) De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de  

              eindbeoordeling.  

8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  

 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 

asbestverwijderingsbedrijf, maar blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 

(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.  

 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 

omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 

asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de 

wettelijke verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het 

Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.   

 

3. Asbestinventarisatierapport 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb87 d.d. 20-02 2006 

Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie 

Art. 3-1-b: 

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (=dus de opdrachtgever) 

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

Art. 3-2-b: 

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (=dus de opdrachtgever) 

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
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Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (=dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de 

handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (=dus 

het asbestverwijderingsbedrijf). 

Conclusie:  

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: de opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van 

dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. 

Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan 

Arbo-besluit). 

 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 

1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, 

              wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocodoliet- 

              houdende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een  

              inventarisatierapport.  

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest  

              of asbesthoudende producten dan crocidoliet of crocidoliethoudende producten.  

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, 

              onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor   

              asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste 

              lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.  

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond 

              aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

 

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 

1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in  

              artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als  

              bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat 

              is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid  

              werkzaam. 

3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een 

              persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het  

              verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende  

              instelling. 

4) Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon 

              dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van  

              vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 

              of een certificerende instelling.  

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het  

              eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste  

              lid. 

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het  

              inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden 

              desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.  

 

Par. 4 – Bouwwerken 

Art. 10: 

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag 

om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art.10j). De houder van de 

omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloopt uitvoert. 
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BIJLAGE VII 

 

Procescertificaat SC-540 asbestinventarisatie 07-D070158.01 
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