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Samenvatting
Conclusie en aanbeveling:
Naar aanleiding van een geplande sloop / verbouwing van een woonhuis met schuur, is aan GSAUDITS
opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A. Het doel van de inventarisatie
is om na te gaan of de gebouwen asbesthoudend / asbestverdacht materiaal bevatten dat onder
speciale condities verwijderd dient te worden. Asbesthoudende materialen dienen verwijderd te worden
door een gecertificeerd SC-530 asbestverwijderingsbedrijf.
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen zoals gesteld in het certificatieschema SC-540, met als
uitgangspunt een asbestinventarisatie type A.
Volgende gebouwen zijn onderzocht:
- Woonhuis
- Schuur
Uit gegevens verkregen uit de deskresearch, veldwerk en laboratoriumanalyse wordt geconcludeerd dat
asbesthoudend dan wel asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Zie onderstaande tabel.

Materialen
Materiaal / Locatie

Hoeveelh. Bevestiging

1.

Pijp in schoorsteen

± 0,5 m

Ingemetseld

2.

Oliekachel in de schuur

1 stuks

Los

Hechtgeb. Risicokl.
Ja
Onbek.

2, cont.
1

Aangetroffen asbestverdachte bronnen dienen te worden behandeld als asbesthoudend.
Gebruikte afkortingen bij de risicoklasse:
Cont. => containment
Bu => Buiten sanering
Glov => Glove bag

Advies:
Materiaal:

Besmettingsrisico:

Geadviseerde actie:

1. Buis

Nee

Verwijderen tijdens verbouwing of sloop

2. Oliekachel

Nee

Verwijderen tijdens verbouwing of sloop

Beperkingen aangetroffen tijdens het onderzoek:
Locatie
1. Ondergrondse leidingen buiten het
gebouw

Reden
Vallen niet binnen de aard van het onderzoek

De inventarisatie is uitgevoerd d.m.v. een visuele inspectie met beperkt destructief onderzoek.
De inventarisatie leidt niet tot een redelijk vermoeden van niet direct waarneembaar
asbesthoudende / asbest besmette materialen / constructiedelen in het onderzochte bouwwerk /
object.
De vergunningverlener verplicht in de sloopvergunning niet tot een aanvullende inventarisatie
type B.
De asbestrapportage type A kan dienen als basis voor het aanvragen van een sloopvergunning.
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1. Inleiding
1.1 Opdracht omschrijving
De hr. X heeft opdracht gegeven voor een asbestinventarisatie type A van een woonhuis met
schuur aan de ----------------. De inventarisatie is uitgevoerd conform de SC-540.
Deze rapportage kan dienen voor het aanvragen van een sloopvergunning, m.u.v. de
mogelijk vermelde uitsluitingen.
1.2 Aanleiding
Aanleiding voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie is een voorgenomen sloop /
verbouwing van de woning en de schuur.
1.3 Doel
Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de hoeveelheden, soort, hoedanigheid
en locatie van de asbesthoudende of asbest verdachte materialen in de te onderzoeken
bouwwerken of objecten, om aan de hand van deze gegevens het verwijderingsregiem te
kunnen bepalen.
Met de rapportage kan:
 Een sloopvergunning / omgevingsvergunning aangevraagd worden
 De (onder)aannemer en/of gebruikers van het bouwwerk of object geïnformeerd
worden hoe om te gaan met de aangetroffen asbesthoudende toepassing(en).
 Het bepalen van de kosten voor de sanering van de aangetroffen asbesthoudende
materialen.
1.4 Risicoklasse bij het verwijderen van asbest
Voor het saneren van asbesthoudend materiaal wordt voor deze materialen een risicoklasse
bepaald. De risicoklasse indeling gebeurt met een door het ministerie van SZW
geïntroduceerd systeem. De voor dit doel gebruikte database is bekend onder de naam
SMA-rt.
Indeling van de risicoklasse is gebaseerd op het ARBO besluit. Hierin zijn drie klassen
aangegeven. Elk heeft zijn eigen veiligheidsregime.
Klasse 1: Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm³ (10.000 vezels/m³)
Licht regime, ongeveer als de oude vrijstellingsregeling.
Klasse 2: Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm³ (10.000 tot 1.000.000 vezels/m³)
Standaardregime volgens SC-530
Klasse 3: Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm³ (> 1.000.000 vezels/m³)
Voor deze risicovolle materialen geldt een zwaar regime bij de verwijdering. Het gaat
in dit geval vooral om niet-hechtgebonden materiaal. B.v. spuitasbest, leidingisolatie,
asbestkarton en brandwerend board.
1.5 Type onderzoek
Bij inventariseren van asbest volgens SC-540 zijn er 4 mogelijkheden:
Type A: Onderzoek naar direct waarneembaar asbest verdachte materialen,
eventueel met gebruikmaking van licht destructief onderzoek (onderzoek waarbij de
functie van de te onderzoeken delen niet wordt aangetast)
Type B: Onderzoek naar niet direct waarneembaar asbestverdacht materiaal met
gebruikmaking van destructieve middelen.
Type 0: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling
volgens NEN 2991.
Type G: Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw.
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GSAUDITS is een onafhankelijk onderzoeksbureau.
GDAUDITST garandeert dat gegevens verkregen tijdens het uitvoeren van de opdracht
vertrouwelijk worden behandeld.
Door derde aangebrachte wijzigingen in de rapportage vallen buiten de verantwoordelijkheid van
GSAUDITS, tenzij gevalideerd door het inventarisatiebureau.
Alle onderzoeken worden uitgevoerd door één of meerdere personen die in het bezit zijn van het
DIA certificaat. Ondanks alle voorzorgen, is het in de praktijk mogelijk dat er
asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden.
Dit wordt geminimaliseerd door het uitvoeren van een deskresearch. Tijdens dit vooronderzoek
worden vooraf gekeken naar tekeningen en / of bestek, aangeleverd door opdrachtgever /
eigenaar, informatie via internet e.d.
Hierbij wordt naar informatie van de bouwkundige onderdelen gekeken.
Als de inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid
van asbest, asbesthoudende of asbest besmette materialen in een bouwwerk of object, dan dient
er een aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd te worden.
GSAUDITS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdens dit onderzoek niet
waargenomen asbestbronnen. GSAudits heeft een inspanningsverplichting, bij onvolkomenheden
geeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot naderonderzoek. Uitkomst hiervan wordt vastgelegd
op het evaluatieformulier.
De locatie, soort asbest en hoeveelheden van de aangetroffen asbesthoudende materialen
worden in deze rapportage aangegeven.
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2 Resultaten
2.1 Deskresearch
Uitgegevens van de opdrachtgever / eigenaar / bewoner is volgende naar voor gekomen:
o GSAUDITS heeft een plattegrond ter beschikking gekregen. De gegevens bevatten geen
relevante informatie voor het onderzoek.
o De opdrachtgever is op de hoogte van asbesthoudend materiaal in het gebouw of object.
o Uit informatie van internet is gebleken dat het gebouw dateert van ± 19….
Conclusie:
Uit informatie van de opdrachtgever en van internet is asbestverdacht materiaal naar voor
gekomen. De verwachting bij een dergelijk gebouw is dat er mogelijk een asbest rookkanaal,
wandbeplating tegen de buitengevels van de begane grond en mogelijk asbesthoudend vloerzeil
is toegepast.
2.2 Veldwerkzaamheden
Het bouwwerk / object is aan binnen en buitenzijde onderzocht.
Hierbij is gekeken naar; binnen / buitengevels, scheidingsmuren, daken, schoorsteen, vloeren,
plafonds, dorpels, vensterbanken, leidingen, brandwerende en isolerende materialen, kit, koord
e.d.
Beschrijving van het gebouw / object
Bouwjaar
Aantal bouwlagen
Kruipruimte
Gevels
Wanden
Vloeren
Plafonds
Brandwerende constructies
Dakconstructie
Installatie
Inventaris / inrichting aanwezig
Verbouwingen
Eerder saneringen
Asbest calamiteit
Besmetting aanwezig

± 19…
2
Kelder aanwezig
Steens metselwerk
Metselwerk
e
Begane grond; beton, deels verwijderd, 1 verd.; hout
e
Houten balklaag met planken vloer 1 verdieping
Niet aanwezig
Houten kapconstructie met planken beschot en dakpannen
Niet aanwezig
Gebouw staat leeg, verbouwwerkzaamheden opgestart.
Schoorsteen is gemetseld
Niet bekend
Nee
Nee
Nee

2.3 Niet onderzochte ruimten:
o Geen
2.4 Resultaten van visuele inspectie en analyse.
Het bouwwerk is visueel gecontroleerd op asbestverdachte materialen. Van de aangetroffen
materialen zijn monsters genomen, tenzij er een gegronde reden was om dit niet te doen.
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn aangegeven in de bijlage 3.1 tot en met 3.5
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Bijlage 3
3.1. Plattegrond(en)
ONDERZOCHTE
LOCATIE
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AM 4

AM 2

AM 1

AM 5
LEGENDA
AM 3
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LEGENDA
Asbesthoudend
Asbestverdacht
Asbestvrij
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3.2 Details aangetroffen asbestbronnen of asbestverdachte bronnen
(aangetroffen asbestverdachte bronnen dienen te worden behandeld als asbesthoudend)

Materiaal / locatie
Verdieping

Pijp in schoorsteen

AM 1

Begane grond

1

Monsternummer

Asbestsoort

1
1

1
Chrysotiel

1

10-15 %
Percentage

± 0,5 m

1
Bevestiging 1
Hechtgebonden 1
Hoeveelheid

Verwijderingmethode
Risicoklasse
Opmerking

© GSAUDITS

1
1

Ingemetseld
Ja

1
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Materiaal / locatie
Verdieping

Stukken vloerzeil

AM 2

Begane grond

1

Monsternummer

Asbestsoort

1
1

2
Niet aantoonbaar

1

Percentage
± 1 m²

1
Bevestiging 1
Hechtgebonden 1
Hoeveelheid

Verwijderingmethode
Risicoklasse
Opmerking
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Materiaal / locatie
Verdieping

Asfaltpapier, tegen buitengevel

AM 3

Begane grond

1

Monsternummer

Asbestsoort

1
1

3
Niet aantoonbaar

1

Percentage
Stukjes totaal ± 0.3 m²

1
Bevestiging 1
Hechtgebonden 1
Hoeveelheid

Verwijderingmethode
Risicoklasse
Opmerking
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Materiaal / locatie
Verdieping

Oliekachel in de schuur

AM 4

Begane grond

1

Monsternummer

Asbestsoort

1
1

Geen monster
Onbekend

1

Percentage
1 stuks

1
Bevestiging 1
Hechtgebonden 1
Hoeveelheid

Los
Onbekend

1

Verwijderen volgens risicoklasse 1, zie SMart

Verwijderingmethode
Risicoklasse
Opmerking
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Materiaal / locatie
Verdieping

Stopverf, buitenkozijnen

AM 5

Zijgevels van de woning en de stal, totaal ± 26 kozijnen

1

Monsternummer

Asbestsoort

1
1

4
Niet aantoonbaar

1

Percentage
± 20 m², totaal 26 ramen

1
Bevestiging 1
Hechtgebonden 1
Hoeveelheid

Verwijderingmethode
Risicoklasse
Opmerking
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3.3 Analysecertificaten
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3.4 Risicoclasificatie SMA-rt
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3.5 Verplichtingen van de opdrachtgever

(overeenkomstig wet- en regelgeving)

Deze verplichte tekst is rechtstreeks overgenomen uit de SC-540 bijlage B, pagina 15 en 16
Algemeen:
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: adviesbureau
3. 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 asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de
eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn van de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.
De opdrachtgever is diegene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie.
2. De sloopvergunning bij de gemeente aanvraagt, impliceerde de vermelding voor het voornemen tot slopen / verwijderen.
3. De opdracht tot eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/ die daarvoor is
geaccrediteerd.
4. De opdracht tot asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf vat 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 tijdstippen.
6. De stortbon en 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 1,2,3,4,5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor
de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zij wettelijke basis in
Par. 2, artikel 3 en 5 en pa. 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 ARBO-besluit /
asbestverwijderingsbesluit 2005.
3. Asbestinventarisatierapport.
Ontleend aan het 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. 3doet / laat verrichten(= dus de opdrachtgever) verstrekt voordat 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 zelf regelen.
Zie ook art. 4.54a 1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan het Arbo-besluit).
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.54a; Asbestinventarisatie:
1. Voordat een handeling als bedoelt in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b,do d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliet 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 wel
crocidoliet of crocidoliet houdende 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 po de arbeidsplaats aanwezig en wordt des gevraagd 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.
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 handeling, 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
het inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste lid, 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 sloopvergunning moet een
inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan het bedrijf
dat de sloop uitvoert.
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3.6 Evaluatieformulier
ASBESTINVENTARISATIE TYPE A
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

GSAUDITS
02-D020044.01
GS-A-10…..
01-01-20…

ASBESTINVENTARISTIE TYPE B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
INVENTARISATIE ONVOORZIEN ASBEST
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
OMSCHRIJVING ONVOORZIEN ASBEST
Omschrijving
Plaats

ASBESTVERWIJDERINGSBEDRIJF
Naam
SCA-code
Naam

Verzonden naar
Door (naam)
Datum
Paraaf
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