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Type A  Asbestinventarisatie 
 
 
Doel waarvoor het rapport geschikt is: 
X Het verwijderen van uitsluitend de in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen 
 Het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke 

aanwezige asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek 
 Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport  

Type-G 
 De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerde deel van het onderzochte bouwwerk 
X De renovatie van het gehele bouwwerk 
X De sloop van het gehele bouwwerk 

 
 
Omvang onderzoek 
X Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object, nl: 
 Representatieve steekproef 
 Aanvulling op representatieve steekproef 
 Onvoorzien aanwezig asbest 

 
 
Soort onderzoek 
X Asbestinventarisatie type A 
X  Volledig 
  Onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico 
 Asbestinventarisatie type B 
 Asbestinventarisatie type G 

 
 
Risicobeoordeling 
X Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 
 
Geïnventariseerd door: Dhr. M.J. Borkus  (SCA-code: 51E-050115-410706) 
 Dhr. M.J.A. van Lochem (SCA-code: 51E-110215-410749) 
  
 
Rapportage samengesteld door: Dhr. M.J. Borkus  (SCA-code: 51E-050115-410706) 
   
 
 
Autorisatie definitief rapport:  Dhr. M.J.A. van Lochem (SCA-code: 51E-110215-410749) 
  
datum:      02-05-2016        
 
Paraaf:   
 

 
Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van de asbesthoudende 
materialen dit inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient dit inventari-
satierapport te worden getoetst op de actualiteit.
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Samenvatting 
 
 
Dit rapport omvat een volledige Type-A asbestinventarisatie (incl. emissierisicobeoordeling)  
m.b.t. de woonboerderij gelegen aan de Delftweg 79 in de gemeente Rijswijk. 
 
Tijdens het onderzoek is er een asbesthoudende waterafvoer en zijn er asbesthoudende 
dakbeplatingen aangetroffen.  
 
De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen: 
Bron 
nummer 

Materiaal Aantal Opmerking Verwijderclassificatie  
volgens SMA-rt * 

Emissie  
risicocategorie ** 
 

Bron 1 AC-koker waterafvoer 
 
1m¹ monster 3 

Risicoklasse 2  
(buitensanering) 

 
 
Categorie 3 

Bron 2 AC-golfplaten dakbeplating 135m² monster 4 
Risicoklasse 2  
(buitensanering)

 
 
Categorie 3 

 Totaal aantal bronnen met risicoklasse 1:   0 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2:   2 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 3:   0 
Totaal aantal bronnen met beargumenteerde afwijkingen: 0 

 
* Als gevolg van de opname van Richtlijn 1999/77/EG van de Europese Unie in de Nederlandse regelgeving op  
   28 juli 2006 (Staatsblad 348) wordt het uitvoeren van werkzaamheden aan asbest ingedeeld in risicoklassen. 
   SMA-rt is een gevalideerd geautomatiseerd databestand waarmee de risicoklasse (m.b.t. asbestverwijdering)  
   per asbestbron kan worden bepaald. De SMA-rt formulieren zijn als bijlagen opgenomen in dit rapport. 
    
** Middels een emissie-risicobeoordelingsformulier (bijlage V) is nagegaan of de betreffende asbestbron een  
     emissie- en dus blootstellingsrisico vormt, waardoor de bron op korte termijn moet worden gesaneerd of dat  
     de bron mag worden gehandhaafd: 

Categorie 1: meer dan 20 punten, sanering (verwijdering of afscherming) dringend  
    noodzakelijk. 
 
Categorie 2: van 15 t/m 20 punten, concentratiemeting uitvoeren conform  

NEN-2991 (lucht- en kleefmonsters) om te bepalen of de bron moet 
worden gesaneerd of kan worden gehandhaafd. 

 
Categorie 3: minder dan 15 punten, geen direct risico. 
                          Indien wordt besloten de asbestbron niet te verwijderen dient dit  

Type-A rapport te worden uitgebreid middels een Type-G rapportage  
inclusief een asbestbeheersplan waarbij een risicobeoordeling met  
betrekking tot de gebruikssituatie wordt vastgesteld. 

 
 
Uit ervaring blijkt dat er bij (oude) stallen regelmatig asbest is toegepast in de 
puinfunderingslaag onder de betonvloeren. 
Indien de (beton)vloeren er tijdens de renovatie en/of sloopwerkzaamheden uit worden 
gehaald dient hier rekening mee te worden gehouden en dient er eventueel een aanvullend 
“asbest in puingranulaat” onderzoek te worden verricht conform NEN5897 door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf.  
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Verder zijn er geen constructiedelen aangetroffen die niet konden worden onderzocht en 
waarvan nog het redelijke vermoeden bestaat dat er zich asbesthoudende materialen in 
bevinden. 
Een destructief Type-B onderzoek waarbij de bouwkundige integriteit van de panden moet 
worden aangetast achten wij dan ook niet noodzakelijk 
 
Dit rapport is volledig omdat alle ruimtes behorende tot het onderzoeksgebied toegankelijk 
waren voor inspectie. 
 
Deze rapportage is samengesteld volgens de eisen van de SC-540, welke onder het beheer is 
van Stichting Ascert, en is, indien volledig, geschikt voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning en/of de sloopmelding. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Omschrijving van de opdracht 
 
 

Door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde informatie en/of documenten 

Zie paragraaf 2.3 

Omschrijving van de opgedragen 
werkzaamheden 

Het uitvoeren van een Type-A asbestinventarisatie  
(incl. emissie-risicobeoordeling) 

Identificatie van de onderzochte bouw- en 
constructiedelen 

Woonboerderij gelegen aan de Delftweg 79 
in de gemeente Rijswijk 

Uitgevoerd door: Dhr. M.J.A. van Lochem, Ascert code DIA: 51E-110215-410749 
Dhr. M.J. Borkus, Ascert code DIA: 51E-050115-410706 

Datum veldwerk 25-04-2016 

Datum van interne autorisatie 02-05-2016 

 
Een Type-A inventarisatie omvat het onderzoeken van alle direct waarneembare 
asbesthoudende en –verdachte materialen in een bouwwerk of object.  
Bij deze inventarisatie wordt gebruik gemaakt van handgereedschap zonder of met licht 
destructief onderzoek waarbij de bouwkundige integriteit niet zal worden aangetast. 
Indien er enkele ruimtes behorende tot het onderzoeksgebied niet toegankelijk zijn ten tijde 
van het onderzoek dan zullen die worden benoemd / uitgesloten in het rapport en dat maakt 
het rapport onvolledig. Een onvolledige rapportage is dan ook niet geschikt voor de aanvraag 
van een omgevingsvergunning. De beperkingen met betrekking tot de uitgesloten ruimtes 
kunnen alleen middels een aanvullend Type-A onderzoek worden opgeheven. 
 
Indien er tijdens het Type-A onderzoek een “redelijk vermoeden” aanwezig is van 
asbesthoudende materialen in bouwkundige constructiedelen, welke alleen middels zware 
destructieve handelingen onderzocht kunnen worden, dan zal hiervan een overzicht worden 
opgenomen in het Type-A rapport. Voorafgaand aan of tijdens de bouwkundige sloop van het 
bouwwerk of object dienen deze constructiedelen (eventueel in samenwerking met een 
gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf) te worden geïnspecteerd waarbij de bouwkundige 
integriteit van het bouwwerk of object kan worden aangetast. De resultaten van dat 
vervolgonderzoek zullen worden verwerkt in een Type-B rapport. 
 
Als er in het gebouw asbest wordt aangetroffen en het gebouw wordt niet gesloopt of blijft 
voorlopig nog in gebruik dan adviseren wij een Type-G onderzoek. Hierbij zal per 
aangetroffen asbestbron een emissiebeoordeling plaatsvinden om vervolgens van de als 
gevaarlijk beoordeelde bronnen middels kleefmonsters en luchtmetingen respectievelijk het 
potentiele en het actuele blootstellingsrisico voor de bewoners / gebruikers in het gebouw te 
bepalen (e.e.a. conform NEN-2991). Tevens zal er een robuust beheersplan worden opgesteld 
waarin per asbestbron de beperkingen en/of de te nemen maatregelen worden beschreven 
zodat tot aan het moment van sloop kan worden gegarandeerd dat het gebouw veilig te 
gebruiken is. 
 
JABOR Advies B.V. beschikt over het Ascert Procescertificaat voor Asbestinventarisatie om 
het betreffende onderzoek te mogen verrichten en is derhalve, conform de SC-540, een 
deskundig bedrijf. 
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2 Onderzoeksmethoden 
 
 
2.1 Type A, B, G en 0 onderzoeken 
 
In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt in een viertal onderzoeks- / rapporttypen: 
 
- Type A   Een volledig Type-A asbestonderzoek dient als basis voor de aanvraag van de  

omgevingsvergunning. Het rapport is alleen volledig indien alle ruimtes binnen  
het onderzoeksgebied zijn onderzocht.  
Een Type-A asbestinventarisatierapport dat niet volledig is, is niet geschikt 
voor een aanvraag omgevingsvergunning. 
Indien er dus enkele ruimtes niet toegankelijk zijn ten tijde van het onderzoek,  
dan zullen deze nadrukkelijk in het rapport worden benoemd en dat maakt het 
rapport onvolledig. Deze uitsluitingen kunnen alleen worden opgeheven d.m.v. 
een aanvullend Type-A onderzoek. 

 
Een Type-A asbestonderzoek omvat het systematisch en volledig inventari- 
seren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet  
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object,  
voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden  
waargenomen met behulp van licht-destructief onderzoek.  

 
Direct waarneembaar asbest zijn alle asbesttoepassingen die direct visueel  
waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen  
zijn.  

 
Licht destructief onderzoek is een onderzoek naar alle asbesttoepassingen, dat  
waargenomen kan worden met gebruikmaking van een voorgeschreven  
gereedschapset, waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of  
object niet zal worden aangetast. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat  
in enkele bouwkundige constructies nog asbestbronnen aanwezig kunnen zijn  
die alleen middels destructief onderzoek kunnen worden gedetecteerd, dan  
zullen deze in het Type-A rapport worden benoemd, en zal er een aanbeveling  
worden gegeven om een Type-B onderzoek uit te laten voeren.  
Voor de vergunningverlener is deze aanbeveling aanleiding om een dergelijk  
Type-B onderzoek verplicht te stellen in de vergunningsvoorwaarden.  
 

 
- Type B   Dit onderzoek geldt als aanvulling op het Type-A rapport en wordt (eventueel  

in samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf) uitgevoerd  
voorafgaand of tijdens de bouwkundige sloop van het bouwwerk of object.  
Het in het Type-A rapport opgestelde overzicht met constructiedelen waarvan  
het redelijke vermoeden bestaat dat er zich asbesthoudend materiaal in bevindt  
zal hierbij worden nagelopen. De bouwkundige integriteit van het bouwwerk /  
object zal hierbij middels zwaar (elektrisch / pneumatisch) gereedschap worden  
aangetast. 
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- Type G   Dit is een inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. 
Het onderzoek is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type-A,  
en is gericht op het beheersen van asbest in gebruik zijnde gebouwen.  
Het Type-G onderzoek heeft tot doel de gebruiksintegriteit van het gehele  
gebouw vast te stellen. 
Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen omvat een  
Type-G onderzoek een risicobeoordeling m.b.t. de gebruikssituatie en het  
opstellen van een asbestbeheersplan (e.e.a. conform NEN-2991).  
 
 

- Type 0   Dit onderzoek betreft een beperkte (globale / niet destructieve) asbest- 
inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN-2991, in  
gebouwen, constructies of objecten in bewoonde / in gebruik zijnde staat die  
niet zullen worden gesloopt.  
Middels een NEN-2991 onderzoek zal m.b.v. kleefmonsters en luchtmetingen 
het potentiele en het actuele blootstellingsrisico van de bewoners / gebruikers  
in beeld worden gebracht.    
 
Uiteraard wordt een Type-0 asbestinventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien  
er voor het betreffende bouwwerk of object nog geen Type-A inventarisatie  
beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN-2991  
risicobeoordeling uit te laten voeren. 
 
Indien de resultaten van een NEN-2991 onderzoek naar een asbestsanering  
leiden, dienen de resultaten van het Type-0 en het NEN-2991 onderzoek als  
basis (deskresearch) voor het opstellen van het Type-A onderzoek en rapport.  
Immers alleen middels een Type-A rapport kan worden gesaneerd. 
 

 
2.2 Locatiegegevens 
 
2.2.1 Beschrijving bouwwerk / object 
 
Het betreft een boerderij bestaande uit een woonhuis met aangrenzende stal en een 
naastgelegen opslag. 
Voor de indeling verwijs ik u naar de plattegrondtekening welke als bijlage is opgenomen in 
dit rapport. 
 
 
2.2.2 Onderzoeksgebied 
 
Tot het onderzoeksgebied behoort de gehele woonboerderij. 
De aanwezige inventaris binnen het onderzoeksgebied is uitgesloten van het onderzoek.   
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2.3 Deskresearch (historisch onderzoek) 
 
De opdrachtgever is verzocht relevante documenten en archieven (bouwtekeningen / 
bestaande asbestrapporten / besteksbladen etc.) van de woonboerderij beschikbaar te stellen.  
 
De opdrachtgever beschikte echter niet over geschikte bouwtekeningen en/of rapportages. 
 
 
2.4 Visuele inspectie 
 
Voorafgaand aan de visuele inspectie wordt er een werkplan opgesteld voor het te 
onderzoeken bouwwerk / object. Tijdens de visuele inspectie worden de elementen van het 
bouwwerk / object systematisch getoetst op verdachte kenmerken aan de hand van een 
checklist die is opgenomen in het werkplan. Zo worden ook de verdachte materialen uit de 
deskresearch gecheckt. Alle asbestverdachte materialen worden aangetekend op 
plattegronden. Wanneer er geen duidelijke tekeningen uit de deskresearch aanwezig zijn 
worden de plattegronden ter plaatse samengesteld. Tevens worden alle asbestverdachte 
materialen gefotografeerd en indien mogelijk bemonsterd. 
 
Van alle asbestverdachte materialen wordt het volgende opgenomen en geregistreerd:  
 Monsteridentificatie ( monsternummer (M-1, M-2, M-3 enz.); 
 Lokalisering (binnen/buiten) en relatieve omvang t.o.v. de locatieruimte 
 Aard, samenstelling en gebondenheid van het materiaal; 
 De structuur, mate van verwering (hecht / niet hecht / verweerd); 
 De wijze van bevestiging en mogelijkheden tot verwijdering; 
 De bereikbaarheid en de mogelijkheden tot afvoer; 
 Inschatting van risicoklasse (op kantoor middels SMA-rt definitief maken) 
 
 
2.5 Monstername en analyse 
 
Alle asbestverdachte materialen worden (indien bereikbaar) bemonsterd en voorzien van een 
unieke code. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. 
Na bemonstering wordt het breukvlak gefixeerd. Bemonsteringen vinden plaats met in acht 
name van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en met de best toepasbare techniek. De 
monsters worden dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest 
merkteken. Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan het RvA Testen 
geaccrediteerde laboratorium. 
 
De materiaalmonsters 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. 
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3 Resultaten van het onderzoek 
 
3.1 Waarnemingen 
 
Ten tijde van het onderzoek was de woonboerderij bewoond door anti-kraak bewoners 
hetgeen de visuele inspectie  op enkele locaties bemoeilijkte.  
 
 
3.1.1 Asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse) 
 
De volgende materialen blijken asbesthoudend: 
 Bron 1: AC-koker als waterafvoer naast de woning. (M-3) 
 Bron 2: AC-golfplaat als dakbedekking van de opslag. (M-4) 
 
 
3.1.2 Niet-asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse) 
 
De volgende materialen blijken niet-asbesthoudend: 
 Stopverf in de kozijnen van de stal. (M-1) 
 Stopverf in de kozijnen van de woning. (M-2) 
 
 
3.1.3 Asbesthoudende materialen (niet bemonsterd) 
 
De volgende asbestverdachte materialen zijn niet bemonsterd: 
 Niet van toepassing 
 
 
3.1.4 Niet-asbesthoudende materialen (niet bemonsterd) 
 
Algemene asbestverdachte bronnen die bij inspectie niet asbestverdacht bleken, zijn: 
 De rookgasafvoer schachten in de woning zijn gemetseld. 
 Houten en rieten dakbeschot in de woning + stal. 
 De geiser van het merk “Bosch” in de keuken is asbestvrij. 
 De ontluchtingskanalen zijn van staal. 
 
 
3.1.5 Bevestiging deskresearch 
 
De volgende opmerkingen kunnen worden gemaakt over de vanuit de deskresearch ontdekte 
asbestverdachte materialen: 
 Niet van toepassing 
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3.1.6 Secundaire besmetting 
 
Secundaire besmetting kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het verplaatsen van 
asbestvezels onder de schoenzolen, in de kleding of middels (auto)banden, maar kan ook door 
eerdere saneringen zijn veroorzaakt. 
 
Er zijn tijdens de visuele inspectie (en de deskresearch) van de woonboerderij geen verdachte 
locaties aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat er eventuele secundaire besmetting 
heeft plaatsgevonden 
 
 
 
3.2 Overzicht analyseresultaten 
 
Onderstaande tabel geeft de analyseresultaten van de genomen monsters weer: 
Monster 
nr. 

Materiaal / Plaats Analyseresultaat 

M-1 Stopverf / raamkozijnen stal Asbest is hierin niet aantoonbaar 
M-2 Stopverf / raamkozijnen woonhuis Asbest is hierin niet aantoonbaar 
M-3 Cementkoker / waterafvoer 10% - 15% chrysotiel 
M-4 Cementgolfplaat / dakplaten opslag 10% - 15% chrysotiel 
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3.3 Overzicht asbesthoudende materialen 
 
Hier volgt een gespecificeerd overzicht van alle asbesthoudende materialen, de locaties waar 
zij zich bevinden, de hoeveelheden, de wijzen van bevestiging, de structuur, het (eventuele) 
monsternummer en de risicoclassificaties m.b.t. verwijdering.  
Alleen de eventuele uitgezonderde elementen genoemd in paragraaf 3.4 zijn niet in het 
overzicht opgenomen. 
De bepaling hechtgebonden / niet-hechtgebonden vindt plaats op basis van kennis en ervaring 
van de asbestonderzoeker. 
 
Bronnummer     : 1 
Materiaal     : AC-koker 
Plaats      : waterafvoer buiten naast de woning 
Hoeveelheid     : 1m¹ 
Structuur     : hechtgebonden / echter wel verweerd 
Bevestiging     : losliggend 
Risicoklasse (t.b.v. verwijdering) : 2 (buitensanering) 
Emissiecategorie (huidige staat)  : Cat-3 
Monster nr.     : M-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnummer     : 2 
Materiaal     : AC-golfplaat 
Plaats      : dakbeplating opslag 
Hoeveelheid     : 135m² 
Structuur     : hechtgebonden / echter wel verweerd 
Bevestiging     : geschroefd 
Risicoklasse (t.b.v. verwijdering) : 2 (buitensanering) 
Emissiecategorie (huidige staat)  : Cat-3 
Monster nr.     : M-4 
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3.4 Niet geïnventariseerde plaatsen 
 
Ook tijdens een inventarisatie door een specialist kunnen nooit alle zaken worden onderzocht 
en onderkend. Gezien de vele toepassingen van asbest blijft het altijd mogelijk dat, ondanks 
het met zorg uitgevoerde onderzoek, tijdens de daadwerkelijke sloop asbesthoudende 
materialen worden aangetroffen, bijvoorbeeld: asbestisolatie in spouwmuren of asbest 
toegepast als verloren bekisting. Tevens kunnen na afronding van het asbestonderzoek, door 
derden of in opdracht van de beheerder, mutaties aan materialen in, aan of om de 
woonboerderij plaatsvinden. Hiervoor kan noch de onderzoeker noch de opdrachtgever tot 
sloop aansprakelijk worden gesteld. 
 
Als bijlage is een blanco evaluatieformulier opgenomen waarop het eventuele extra 
(onvoorziene) asbest kan worden genoteerd welke door het inventarisatiebureau niet is 
aangetroffen tijdens het Type A en/of Type B onderzoek.  
Dit formulier dient door het asbestverwijderingsbedrijf te worden ingevuld en te worden 
opgestuurd naar het betreffende inventarisatiebureau. 
JABOR Advies BV stelt zich niet aansprakelijk voor de verwijderingkosten van extra, tijdens 
de sloop, aangetroffen asbest. De opdrachtgever dient hiermee rekening te houden. 
 
 
3.4.1 Niet toegankelijke ruimtes 
 
Dit rapport is volledig omdat alle ruimtes behorende tot het onderzoeksgebied toegankelijk 
waren voor inspectie. 
 
 
3.4.2 Constructieve ontoegankelijkheden  
 
Uit ervaring blijkt dat er bij (oude) stallen regelmatig asbest is toegepast in de 
puinfunderingslaag onder de betonvloeren. 
Indien de (beton)vloeren er tijdens de renovatie en/of sloopwerkzaamheden uit worden 
gehaald dient hier rekening mee te worden gehouden en dient er eventueel een aanvullend 
“asbest in puingranulaat” onderzoek te worden verricht conform NEN5897 door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf.  
 
Verder zijn er geen constructiedelen aangetroffen die niet konden worden onderzocht en 
waarvan nog het redelijke vermoeden bestaat dat er zich asbesthoudende materialen in 
bevinden. 
Een destructief Type-B onderzoek waarbij de bouwkundige integriteit van de panden moet 
worden aangetast achten wij dan ook niet noodzakelijk 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
4.1 Conclusies 
 
Dit rapport omvat een volledige Type-A asbestinventarisatie (incl. emissierisicobeoordeling)  
m.b.t. de woonboerderij gelegen aan de Delftweg 79 in de gemeente Rijswijk. 
 
Tijdens het onderzoek is er een asbesthoudende waterafvoer en zijn er asbesthoudende 
dakbeplatingen aangetroffen.  
 
De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen: 
Bron 
nummer 

Materiaal Aantal Opmerking Verwijderclassificatie  
volgens SMA-rt * 

Emissie  
risicocategorie ** 
 

Bron 1 AC-koker waterafvoer 
 
1m¹ monster 3 

Risicoklasse 2  
(buitensanering) 

 
 
Categorie 3 

Bron 2 AC-golfplaten dakbeplating 135m² monster 4 
Risicoklasse 2  
(buitensanering)

 
 
Categorie 3 

 Totaal aantal bronnen met risicoklasse 1:   0 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2:   2 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 3:   0 
Totaal aantal bronnen met beargumenteerde afwijkingen: 0 

 
* Als gevolg van de opname van Richtlijn 1999/77/EG van de Europese Unie in de Nederlandse regelgeving op  
   28 juli 2006 (Staatsblad 348) wordt het uitvoeren van werkzaamheden aan asbest ingedeeld in risicoklassen. 
   SMA-rt is een gevalideerd geautomatiseerd databestand waarmee de risicoklasse (m.b.t. asbestverwijdering)  
   per asbestbron kan worden bepaald. De SMA-rt formulieren zijn als bijlagen opgenomen in dit rapport. 
    
** Middels een emissie-risicobeoordelingsformulier (bijlage V) is nagegaan of de betreffende asbestbron een  
     emissie- en dus blootstellingsrisico vormt, waardoor de bron op korte termijn moet worden gesaneerd of dat  
     de bron mag worden gehandhaafd: 

Categorie 1: meer dan 20 punten, sanering (verwijdering of afscherming) dringend  
    noodzakelijk. 
 
Categorie 2: van 15 t/m 20 punten, concentratiemeting uitvoeren conform  

NEN-2991 (lucht- en kleefmonsters) om te bepalen of de bron moet 
worden gesaneerd of kan worden gehandhaafd. 

 
Categorie 3: minder dan 15 punten, geen direct risico. 
                          Indien wordt besloten de asbestbron niet te verwijderen dient dit  

Type-A rapport te worden uitgebreid middels een Type-G rapportage  
inclusief een asbestbeheersplan waarbij een risicobeoordeling met  
betrekking tot de gebruikssituatie wordt vastgesteld. 

 
Uit ervaring blijkt dat er bij (oude) stallen regelmatig asbest is toegepast in de 
puinfunderingslaag onder de betonvloeren. 
Indien de (beton)vloeren er tijdens de renovatie en/of sloopwerkzaamheden uit worden 
gehaald dient hier rekening mee te worden gehouden en dient er eventueel een aanvullend 
“asbest in puingranulaat” onderzoek te worden verricht conform NEN5897 door een daartoe 
gecertificeerd bedrijf.  
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Verder zijn er geen constructiedelen aangetroffen die niet konden worden onderzocht en 
waarvan nog het redelijke vermoeden bestaat dat er zich asbesthoudende materialen in 
bevinden. 
Een destructief Type-B onderzoek waarbij de bouwkundige integriteit van de panden moet 
worden aangetast achten wij dan ook niet noodzakelijk 
 
Dit rapport is volledig omdat alle ruimtes behorende tot het onderzoeksgebied toegankelijk 
waren voor inspectie. 
 
Deze rapportage is samengesteld volgens de eisen van de SC-540, welke onder het beheer is 
van Stichting Ascert, en is, indien volledig, geschikt voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning en/of de sloopmelding. 
 
 
 
4.2 Aanbevelingen 
 
Indien u het aangetroffen asbest wilt laten verwijderen, heeft u daarvoor een 
omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig. Bij de aanvraag van de betreffende 
vergunning dient u een kopie van deze rapportage aan de gemeente te overleggen. 
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4.3 Indeling Emissierisico Categorie 
 
 
Categorie 1: sanering (verwijdering of duurzame afscherming) dringend noodzakelijk.  
Sanering van een asbestbron kan door de betreffende bron duurzaam af te schermen of de 
bron in zijn geheel te verwijderen. De beslissing om duurzaam af te schermen of te saneren 
hangt af van een aantal factoren.  
Het moet uiteraard mogelijk zijn om de bron verantwoord af te schermen, anders is 
verwijderen de enige juiste optie.  
Indien de bron niet wordt verwijderd, maar (duurzaam) afgeschermd, dan dient er een 
asbestbeheersplan te worden opgesteld en dient de bron tevens (minimaal) 1-maal per jaar te 
worden gecontroleerd op mutaties, beschadiging, verwering etc. door een gecertificeerd 
inventarisatiebureau. Een goede kostencalculatie om de bron af te schermen i.p.v. te 
verwijderen is dus noodfzakelijk 
 
De volgende aangetroffen asbestbronnen behoren tot categorie 1: 
 Niet van toepassing 
 
 
Categorie 2: Blootstellingsconcentratiemetingen uitvoeren conform NEN-2991. 
Afhankelijk van de uitkomst van het uitgevoerde NEN-2991 onderzoek, waarbij middels 
lucht- en kleefmonsters resp. het actuele en het potentiele blootstellingsrisico wordt bepaald, 
blijkt of sanering dringend noodzakelijk is (cat. 1) of dat er geen direct blootstellingsrisico is 
(cat. 3) geconstateerd en de bron mag worden gehandhaafd. 
 
De volgende aangetroffen asbestbronnen behoren tot categorie 2: 
 Niet van toepassing 
 
 
Categorie 3: geen direct risico. 
Van de asbestbronnen in deze categorie wordt verondersteld dat er geen direct risico is voor 
blootstelling aan asbestvezels. De conditie van een asbestbron is uiteraard een 
momentopname. Het is dus mogelijk dat een asbestbron tijdens het onderzoek wordt 
ingedeeld in categorie 3 maar dat beschadigingen die na het onderzoek worden aangebracht 
tot gevolg kunnen hebben dat een asbestbron niet meer tot deze categorie behoort.  
Indien wordt besloten de asbestbron niet te verwijderen dient dit Type-A rapport te worden 
uitgebreid middels een Type-G rapportage inclusief een asbestbeheersplan waarbij een 
risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie wordt vastgesteld. 
 
De volgende aangetroffen asbestbronnen behoren tot categorie 3: 
 Bron 1  AC-koker als waterafvoer 
 Bron 2  AC-golfplaat als dakbeplating 
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4.4 Indeling risicoklassen t.b.v. asbestverwijdering 
 
 
De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of 
asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen van 
de blootstellingrisico’s bij het verwijderen ervan. 
De bepalende factoren daarbij zijn o.a. de aard van het asbest, de wijze waarop het is aangebracht en 
daarmee de wijze van verwijderen en de te nemen beschermingsmaatregelen. 
Van de aangetroffen asbestbron(nen) geldt de risicoklasse ten behoeve van asbestwerkzaamheden 
zoals is aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Voor het bepalen van de risicoklasse per asbestbron is gebruik gemaakt van het door het Ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA‐rt hulpmiddel.  
Daarbij is een eenduidige en uniforme vaststelling van de risicoklassen en overdracht van gegevens 
m.b.t. de bijbehorende verwijderingsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen naar een 
asbestverwijderingsbedrijf verzekerd. 
 
Per 1 juli 2014 zijn de grenswaarden voor chrysotiel asbestvezels in de lucht aangepast / 
aangescherpt.  
De huidige grenswaarden zijn: 

De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 
   2.000 vezels/m³, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 
 
De concentratie van de amfibole asbestvezels amosiet , crocidoliet, actinoliet, anthofylliet en  
   tremoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 10.000 vezels/m³, berekend over  
   een referentieperiode van acht uur per dag. 
 
Risicoklasse 1: LAAG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest 
art. 4.44: blootstellingsniveau kleiner dan de grenswaarden. 

Licht regime, geen gecertificeerd verwijderbedrijf noodzakelijk. 
 
Risicoklasse 2: MIDDEN risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest 
art. 4.48: blootstellingsniveau vanaf de grenswaarden tot 1.000.000 vezels/m³. 
Standaard regime, gecertificeerd verwijderbedrijf en maatregelen conform de 
SC‐530 noodzakelijk. 
 
Risicoklasse 3: HOOG risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest 
art. 4.53a: blootstellingsniveau groter 1.000.000 vezels/m³ 
Verzwaard (vrijgave) regime, gecertificeerd verwijderbedrijf en maatregelen conform de SC‐530 
noodzakelijk.  
 
In de loop van 2016 wordt verwacht dat de grenswaarde voor de amfibole asbestvezels eveneens 
wordt verlaagd. Dit zal dan ook invloed kunnen hebben op de indeling in de risicoklasse.  
 
SMA‐rt is een gevalideerd databestand waarvan de resultaten / formulieren als bijlage in dit rapport 
zijn opgenomen. 
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Bijlagen 
 
 

 
I)  Plattegrondtekening(en) 
 
II)  Fotoreportage 
 
III)  Analysecertificaten 
 
IV)  Formulieren “Indeling Risicoklasse” per asbestbron t.b.v. asbestverwijdering (volgens “SMA-rt”) 
 
V)  Emissie-risicobeoordelingsformulier 
 
VI)  Deskresearch 
 
VII)  SC-540:2011 Bijlage F: “Verplichtingen van de Opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving”  
 
VIII)  Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest (in te vullen door het asbestverwijderingsbedrijf) 
 
IX)  SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie 
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Plattegrondtekening(en) 
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Bijlage II 
 

Fotoreportage 
 

Foto 1: Overzicht woonhuis + aangrenzende stal 

 
 
 
 
Foto 2: Overzicht opslag 
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Foto 3: Overzicht riet + hout dakbeschot 

 
 
 
Foto 4: Stalen ontluchtingskanaal + PVC waterafvoer 

 
 
 
Foto 5: Bosch geiser in keuken 
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Bijlage III 
 

Analysecertificaten 
 
 
 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 

BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 

 

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 06, blad 1/2, 27 februari 2014 

2016.015927.1 

*30177989*  

 

Jabor Advies B.V. 

t.a.v. dhr M. Van Lochem 

Westvlietweg  72 P 

2495 AA DEN HAAG 

 

 

 

 

Opdrachtgegevens 
ref. Opdrachtgever : 1604007 

locatie monstername : Boerderij aan de Delftweg 79  Rijswijk 

monsterneming door : Borkus, dhr M. (Mark)  

 

analyse conform : NEN 5896 

analyse locatie : Rotterdam 

ontvangst monsters : 26-04-2016 

aantal monsters : 4 

  

opdrachtnummer : 2016.015927.1 

datum rapportage : 26-04-2016 

versie : 1  

 

 

Resultaten 

FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 

binding 

509342 M-1 Stopverf in kozijnen stal Stopverf geen asbest <0,1% n.v.t. 

509343 M-2 Stopverf in kozijnen woning Stopverf geen asbest <0,1% n.v.t. 

509344 M-3 Cementkoker waterafvoer Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

509345 M-4 Cementgolfplaat dakplaten 

opslag 

Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

 

 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 

aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden 

gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

  

Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 

uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 

  

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het 

aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. 

  

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 

polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 

BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 

 

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 06, blad 2/2, 27 februari 2014 

2016.015927.1 

*30177989*  

Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de 

analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  

 

  

R.M. Beukema  

General manager  
 

 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de 

echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer.  
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SMA-rt formulieren 
 
 
 
 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 april 2016 om 15h21 (545117)

JABOR Advies BV SCA-code: 01-D010002.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010002.01-
1604007]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Delftweg 79, Rijswijk
Projectcode 1604007
Projectnaam Woonboerderij aan de Delftweg 79 te Rijswijk
Broncode Bron 1
Bronnaam Hemelwaterafvoeren

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 2016.015927.1 (M-3)

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(545117)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 april 2016 om 15h21 (545121)

JABOR Advies BV SCA-code: 01-D010002.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010002.01-
1604007]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Delftweg 79, Rijswijk
Projectcode 1604007
Projectnaam Woonboerderij aan de Delftweg 79 te Rijswijk
Broncode Bron 2
Bronnaam Dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 135 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 2016.015927.1 (M-4)

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(545121)
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Bron 1: emissierisico beoordelingsmodel 
 
Beoordelingsmodel bepaling risico’s van asbest dat aanwezig is in gebouwen 
 
Inspectieformulier “vereenvoudigde bepalingsmethode” 
 
Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk, afd. Stadsbeheer 
Projectnummer: 1604007 
Uitgevoerd door: M.J. Borkus 
Datum inspectie: 25-04-2016 Paraaf: 
 
Straat: Delftweg 79 
Woonplaats: Rijswijk 
Vertrek / bouwdeel: Buiten naast woonhuis 
 
Asbesthoudend materiaal: AC-koker (waterafvoer) 
Hoeveelheid: 1m¹ 
 

*1 Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, 
afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar 
analogie van de in die genoemde rubriek genoemde producten. 
 

 
 
 
 
 
 

I Type asbesthoudend materiaal

Max. 
aantal 
punten

Aantal 
punten

Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board),
asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten*1 nl.: AC-koker waterafvoer 5 - 20 5

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd
X ja, monsternummer:  M-3               O nee

III Oppervlaktestructuur
Openvezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudende constructie-onderdeel 
van het gebouw 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3 3
Geen beschadigingen 0
Beoordeling puntentotaal
Totaal aantal punten 13

< 15 Geen direct risico
15 - 20 Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
>20 Sanering dringend noodzakelijk
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Bron 2: emissierisico beoordelingsmodel 
 
Beoordelingsmodel bepaling risico’s van asbest dat aanwezig is in gebouwen 
 
Inspectieformulier “vereenvoudigde bepalingsmethode” 
 
Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk, afd. Stadsbeheer 
Projectnummer: 1604007 
Uitgevoerd door: M.J. Borkus 
Datum inspectie: 25-04-2016 Paraaf: 
 
Straat: Delftweg 79 
Woonplaats: Rijswijk 
Vertrek / bouwdeel: Dak van opslag 
 
Asbesthoudend materiaal: AC-golfplaat 
Hoeveelheid: 135m² 
 

*1 Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, 
afhankelijk van de hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10 of 20 punten naar 
analogie van de in die genoemde rubriek genoemde producten. 
 

 
 
 
 
 
 

I Type asbesthoudend materiaal

Max. 
aantal 
punten

Aantal 
punten

Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board),
asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5 5
Andere asbesthoudende producten*1 nl.: 5 - 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd
X ja, monsternummer:  M-4               O nee

III Oppervlaktestructuur
Openvezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudende constructie-onderdeel 
van het gebouw 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3 3
Geen beschadigingen 0
Beoordeling puntentotaal
Totaal aantal punten 13

< 15 Geen direct risico
15 - 20 Concentratiemeting uitvoeren conform referentie-bepalingsmethode
>20 Sanering dringend noodzakelijk
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Bijlage VI 
 

Deskresearch 
 
 
De opdrachtgever is verzocht relevante documenten en archieven (bouwtekeningen / 
bestaande asbestrapporten / besteksbladen etc.) van de woonboerderij beschikbaar te stellen.  
 
De opdrachtgever beschikte echter niet over geschikte bouwtekeningen en/of rapportages. 
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Bijlage VII 
 
 
Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving 
 
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 :  
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt 
de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 
Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.  

2. 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 asbest-
inventarisatie, de asbestverwijdering, als eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se 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 asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste 
uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

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, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 
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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 wettelijk 
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 Stb 87 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 
 
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 crocidoliethoudende 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 wel 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. 
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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-) Voorzover 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 sloop uitvoert. 
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Bijlage VIII 
 

Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest 
 
1. Asbestinventarisatie Type A 
Naam inventarisatiebureau  
Ascert-code  
Rapportnummer  
Vrijgave datum  
 
 

2. Asbestinventarisatie Type B 
Naam inventarisatiebureau  
Ascert-code  
Rapportnummer  
Vrijgave datum  
 
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebureau  
Ascert-code  
Rapportnummer  
Vrijgave datum  
 
 

Omschrijving onvoorzien asbest 
Omschrijving Plaats Hoeveelheid 
   
   
   
 
 

Asbestverwijderingsbedrijf 

Naam bedrijf:  

Ascert-code:  

Naam: 
 

                                                                  Handtekening 

Verzonden naar * 1 2 3 4 5 6 7 
Door (naam) 

Datum 

Paraaf 

* Verzendlijst: 1= AIB Type A; 2= AIB Type B; 3= AIB onvoorzien; 4= gemeente; 5= eigenaar; 6= opdrachtgever 
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Bijlage IX 
 

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie 
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