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Over dit controleplan… 

 

Zeer regelmatig hebben we te maken met asbestsanering, of liever gezegd de gevolgen van een 

niet goed uitgevoerde asbestsanering. Dat houdt in dat de start van het vervolgtraject vaak grote 

vertraging oploopt en ook dat er forse overschrijdingen van het budget komen. Het hele proces 

moet opnieuw in gang worden gezet.  

Een bijkomend detail is het feit dat zowel het inventarisatiebedrijf als de asbestsaneerder alsook 

het laboratorium dat het project 'vrijgeeft', alle drie gecertificeerd/geaccrediteerd moeten zijn 

voor de werkzaamheden die zij voor de opdrachtgever verrichten. Een opdrachtgever zou dus 

mogen verwachten dat zijn project op een verantwoorde wijze wordt cq is gesaneerd.  

Dit controleplan probeert een sluitend antwoord te geven. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Als we het over de ontwerpfase hebben, dan bedoelen we hier het stadium waarin wordt besloten een 

gebouw of complex te renoveren en te behouden, aan te passen of te slopen.  

In beide gevallen geeft de wet aan dat er een asbestinventarisatie moet worden opgesteld. Bij elke aanpassing dient 

dit te gebeuren, zowel voor bedrijfsmatige- als voor particuliere verbouwingen.  

Er bestaan een aantal uitzonderingen waarbij geen sloopvergunning of sloopmelding hoeft te worden uitgevoerd en 

dus ook geen asbestinventarisatierapport hoeft te worden opgesteld. Dit geldt eveneens voor particuliere 

verbouwingen. Zie onderstaand. 

1. Wettelijke voorschriften: nagegaan moet worden welke regels de wetgever voorschrijft in zake het verwijderen 

van asbest bij sloop en/of renovatie van een gebouw. Het Bouwbesluit geeft in art. 1.26 inzake een 

sloopmelding al kort aan waar men op moet letten als het gaat om asbest. Verder wordt dan verwezen naar: 

- Asbestverwijderingsbesluit 2005 (geldend van 27-09-2014 t/m heden); 

- Arbeidsomstandighedenwet; 

- Arbeidsomstandighedenbesluit, (Arbo-besluit); 

- Arbeidsomstandighedenregeling;  (Arbo-regeling); met verwijzing naar SC540 en SC 530 

Er is een verplichting om een asbestinventarisatie te doen voor gebouwen of objecten die van voor 1993 

dateren.  

2. Wie mag wat doen en wanneer: er is met betrekking tot het saneren of verwijderen van asbest veel geregeld via 

wet en regelgeving. De inventarisatie van asbest, die voor afgaat aan sloop of verbouwing, dient te gebeuren 

door een bedrijf dat in het bezit is van een SC 540 certificaat. Als dan dit bedrijf een inventarisatie rapport heeft 

opgesteld is het asbestverwijderingsbedrijf of asbest saneerder pas gerechtig als hij een rapport heeft 

ontvangen dat conform SC 530 is opgesteld. De beide zaken dienen dan ook nog op de bouwplaats aanwezig te 

zijn ter inzage van het bevoegd gezag.  

De inventarisatie: deze geschied volgens de norm SC 540 en zal toeleggen op een van de drie typen A, B of 0. 

Waarbij type A: inventarisatie veel info vraagt van de opdrachtgever; aanleveren van documenten tekeningen 

eerdere rapporten etc waaruit blijkt dat er asbest is gebruikt dan wel aanwezig is. Verder zal er ter plaatse licht 

destructief onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt wel gesteld dat alle ruimten onbelemmerd bezocht moeten 

kunnen worden. Anders is een tweede ronde nodig. De asbesthoudende materialen worden ingedeeld in 

risicoklassen middels behulp van SMA-rt (StoffenManager Asbest), een instrument dat via internet beschikbaar 
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wordt gesteld. Dit zorgt er voor dat alle risicoklassenbepalingen uniform zijn. 

Waarbij type B: altijd wordt uitgevoerd nadat er bij type A onderzoek een redelijk vermoeden ontstaan is dat er 

op niet direct waarneembare plaatsen mogelijk asbest zou kunnen zitten. Ook de gemeente (bevoeggezag) kan 

bij afgeven van een sloopvergunning (omgevingsvergunning) eisen om tijdens de sloop een type B inventarisatie 

te doen. Bij dit type onderzoek gaat het veelal om destructief onderzoek daar men het vermoede had op slecht 

toegankelijke plekken asbest te kunnen vinden. 

Waarbij type 0: Een onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. 

Wanneer is vastgesteld dat binnen een (nog in gebruik zijnd) gebouw asbest aanwezig is, kan aanvullend een 

risicobeoordeling worden uitgevoerd conform NEN 2991.Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van 

een sloopmelding. 

Er goed worden gekeken of er nog asbesthoudende materialen aanwezig kunnen zijn. Hierbij behoren 

vervolgonderzoeken (type A) of met onderzoeken tijdens de sloop van gebouwen (type B) vanwege niet direct 

waarneembaar asbest tot de mogelijkheden. Indien er afzonderlijke onderdelen in een gebouw zitten, dient per 

geval te worden beoordeeld of dit als deel van een bouwwerk als object kan worden beschouwd. 

Belangrijk is verder dat de opdrachtgever nu dus zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van een historisch 

onderzoek (desk research), iets wat voorheen door het inventarisatiebureau werd uitgevoerd. 

Na het inventariseren kan op basis van dit rapport overgegaan worden tot het aanbesteden van het saneren van 

het gebouw door een gecertificeerde saneerder conform SC530. 

3. Opdracht inventarisatie: de opdracht dient zodanig te worden geformuleerd dat de opdrachtgever de zekerheid 

krijgt dat alle aanwezige asbest is geïnventariseerd. Dus inclusief eventueel destructief onderzoek, dat is dus 

type B, maar zeker minimaal type A. Dat wil zeggen dat er mogelijk plafondplaten of delen van een vast plafond 

moeten worden verwijderd, dat panelen van schachten moeten worden geopend, dat er een stukje metselwerk 

moet worden gesloopt en dat ook aandacht wordt besteed aan het terrein.  

Bij de fundering moeten proefsleuven worden gegraven om te controleren of oude rioleringsleidingen asbestvrij 

zijn. In een offerte van een inventarisatiebedrijf mogen geen uitzonderingen worden gemaakt. Het risico voor 

eventueel extra aangetroffen asbest dient bij het inventarisatiebureau te liggen (voor wat betreft de extra 

inventarisatiewerkzaamheden).  

Als het pand nog in gebruik is, is een overleg met de gebruikers noodzakelijk. De bewoners/gebruikers moeten 

goed worden voorgelicht wat de inventarisatie voor eventuele overlast kan veroorzaken en wat dat betekent 

voor de overlast en veiligheid van de mensen. Tevens dienen de herstelwerkzaamheden te worden opgedragen. 

In die gevallen waarin het niet mogelijk of niet wenselijk is om destructief onderzoek te doen, is het raadzaam 

om de inventarisatie in twee delen op te dragen. Eerst een visuele inventarisatie, type A onderzoek en 

vervolgens, na het leegkomen van het pand, het resterende type B onderzoek.  

Voor een complete inventarisatie is het ook noodzakelijk dat ook de installaties worden onderzocht. De offerte 

van het inventarisatiebedrijf dient all-in te zijn, dus geen verrekenposten voor monstername of analysekosten.  

En last-but-not-least, check ook of het bureau gecertificeerd / geaccrediteerd is voor het doen van de 

werkzaamheden. 

4. Opdracht sanering: de opdrachtgever moet zich ervan bewust zijn dat een saneerder alleen datgene zal doen 

wat in het inventarisatierapport is opgenomen. Daar heeft hij zijn calculatie op gebaseerd. Dus moet in de 

opdracht naar de saneerder toe duidelijk worden vastgelegd dat eventueel extra aangetroffen asbest, tijdens de 

sanering, moet worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Na een eventuele extra inventarisatie zal het 

verwijderen van het extra asbest als meerwerk worden verrekend met de saneerder. Het risico voor eventueel 

extra aangetroffen asbest, na vrijgave van het pand, moet bij de saneerder worden neergelegd. Dus indien er 

tijdens de verbouw- of sloopwerkzaamheden asbest wordt aangetroffen in gebieden waar een vrijgave voor 

bestaat, is deze na-sanering voor rekening van de asbestsaneerder die deze gebieden heeft gesaneerd. 

5. Opdrachtverlening voor controle “vrijgave gebouw en terrein”: de regelgeving geeft aan dat een geaccrediteerd 

bedrijf (laboratorium) dient te controleren en vrij te geven. Na alle saneringen en vrijgaven kan het gebouw als 

een asbestvrij pand worden gezien. De opdrachtgever doet er goed aan hiervoor een extern bedrijf in te 

schakelen, dat los staat van het inventarisatiebureau en los staat van de saneerder. Van een onafhankelijk 

bureau mag worden verwacht dat zij een onpartijdige meeting en controle zullen gaan verrichten en derhalve 
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een nog betrouwbaarder eindoordeel zullen geven.  

Een eventuele vervolgmeting, nadat er toch extra asbest wordt aangetroffen, is dit voor risico van het bedrijf dat 

het pand heeft vrij gegeven. 

Indien het doen van aanvullende achtergrondmetingen door arbeidsinspectie, gemeente of certificerende 

instantie wordt verplicht vanwege nalatigheid en/of onzorgvuldig handelen van de saneerder, zullen de kosten 

van de achtergrondmetingen en de te nemen maatregelen ten laste van de asbestsaneerder worden gebracht. 

Een goede controle van het terrein moet onderdeel zijn van de vrijgave. Niet alleen het gebouw, ook het terrein 

moet asbestvrij worden gegeven.  

6. Controle tijdens asbestsanering: de saneerder wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de Arbeidsinspectie 

en/of door haar Certificatie Instantie. De controlefrequentie is echter zo laag dat de meeste projecten nooit 

worden bezocht. Dit verklaart onder andere het hoge aantal na-saneringen, zoals vermeld in de inleiding. De 

controle op de asbestsanering is gespecialiseerd werk en dient te worden uitgevoerd door een daartoe capabel 

bureau. Deze kan de saneerder controleren op de verplichte administratieve,- uitvoerings- en 

veiligheidsverplichtingen. Zo kan de opdrachtgever excessen in de uitvoering voorkomen en de daarmee 

samenhangende na-saneringen voorkomen. 

7. Inventarisatie zonder verbouwing: steeds meer vastgoedeigenaren en beheerders gaan ertoe over de 

asbestsituatie in hun bezit te laten inventariseren en te laten vastleggen. In het Gebouwbeheer Onderhoudsplan 

kan dan worden vastgelegd in welke onderdelen van het bouwwerk bijvoorbeeld niet mag worden geboord. Er 

bestaat in deze hechtgebonden situaties geen verplichting tot sanering. Afhankelijk van het gevoerde beleid kan 

toch worden besloten tot sanering over te gaan. De in het bouwwerk aanwezige niet-hechtgebonden 

asbestelementen worden beoordeeld en in veel gevallen wordt geadviseerd tot sanering over te gaan in het 

kader van het directe risico van vezelemissie en de betreffende regelgeving in het Arbobesluit. De in het 

bouwwerk aanwezig blijvende asbestelementen kunnen worden ondergebracht in een beheersplan waarin exact 

wordt omschreven wat tijdens onderhoudswerkzaamheden niet is toegestaan (bijvoorbeeld boren of 

kleinschalig breken). Tevens wordt hierin opgenomen wat de procedures zijn bij een asbestcalamiteit. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Asbestsanering kost alleen maar geld en levert niets op. Zoals uit de inleidende tekst van dit plan al is 

duidelijk geworden, komt het helaas vaak voor dat een proces opnieuw moet worden doorlopen omdat een van de 

partijen haar werk niet goed heeft uitgevoerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee, directe kosten en indirecte 

kosten, omdat, bijvoorbeeld, de bouwkundige aannemer stagnatie heeft met de start van de vervangende 

nieuwbouw of de renovatie. 

1. Voorkomen van onverwachte uitgaven: door in de opdrachten consequent de risico´s voor extra aangetroffen 

asbest bij de partijen zelf te laten liggen, doe je al een belangrijke stap om onverwachte uitgaven te voorkomen. 

Helemaal te vermijden is niet mogelijk, in sommige gevallen grenst destructief onderzoek al bijna tegen sloop 

aan. Wel doet men er verstandig aan om een post te reserveren voor onverwachte uitgaven in verband met de 

asbestsanering. Bij de eventuele onderhandelingen met de eigenaar van het pand dienen hierover vooraf 

afspraken te worden gemaakt.  

2. Meerwerk: indien na inventarisatie, tijdens de saneringswerkzaamheden, onverwacht op andere plaatsen dan de 

geïntensiveerde plekken, asbest wordt aangetroffen dan is dit in principe meerwerk voor de saneerder. Men 

dient zich te realiseren dat de saneerder zijn begroting heeft gebaseerd op het eerste inventarisatierapport. Het 

komt soms voor dat de saneringswerkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt voor een extra 

inventarisatie. Daarover kunnen vooraf wel afspraken worden gemaakt. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – Het is sinds 1 juli 1993 niet meer toegestaan om asbest te gebruiken; tot eind 1994 werd er nog asbest 
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gebruikt. Dit houdt in dat alle gebouwen van voor 1994 mogelijk asbest kunnen herbergen. Vandaar dat de 

overheid regels heeft opgesteld aan het inventariseren en verwijderen van asbest. Deze zijn vastgelegd in 

wetgeving, besluiten en regelingen. Het is goed om vooraf (voor een renovatie of sloop) deze goed te checken, dit 

kan via het OLO. 

1. In het Asbestverwijderingsbesluit wordt onder andere gewezen op: 

- opdrachtgevers dienen voor asbestsaneringswerkzaamheden verplicht gebruik te maken van gecertificeerde 

bedrijven, zowel voor inventarisatie, sanering als vrijgeven van; 

- de houder van de omgevingsvergunning dient bij aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden dit aan 

het bevoegd gezag te melden. 

de voorschriften, gericht op het bedrijfsleven, zijn overgeheveld naar het Arbeids-omstandighedenbesluit; 

- de mogelijkheden van het bevoegd gezag inzake sloopvergunningen om een uitzondering te maken op de 

asbestinventarisatie zijn vervallen teneinde selectieve sloop beter te waarborgen; 

- het aantal asbestverwijderingswerkzaamheden waarop het besluit betrekking heeft is uitgebreid; 

- de verplichting voor de houder van de sloopvergunning of de opdrachtgever om 

asbestverwijderingswerkzaamheden aan de arbeidsinspectie te melden is vervallen, omdat deze verplichting als 

gevolg van het arbeidsomstandighedenbesluit al geldt voor het asbestverwijderingsbedrijf. 

 

2. In de arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) wordt met betrekking tot asbest o.a. gesproken over: 

- met betrekking tot een groter aantal asbestverwijderingswerkzaamheden (verwijderen van asbest na 

incidenten) zijn regels opgesteld;  

- de huidige Arbeidsomstandighedenregeling schrijft voor dat de werkgever een deugdelijke schriftelijke 

werkmethode dient op te stellen. Een goed werkplan dus.  

3. In de Arbeidsomstandigheden besluit (Arbobesluit) 28 juli 2006 wordt o.a gesproken over: 

- de certificatie van asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven is vastgelegd in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. De bepalingen gelden zowel voor werkgevers als voor zelfstandigen zonder 

personeel; 

- naast de bestaande certificatie van vakbekwaamheid voor toezichthouders asbestverwijdering (DTA-A), is een 

certificaat voor werknemers die asbest verwijderen ingevoerd; 

- in het aanvullende Besluit van 7 juli 2006 zijn onder andere de risicoklassen ingevoerd. De klassen bepalen in 

grote lijnen de te volgen werkmethodiek; 

Voor iedere risicoklasse zijn specifieke regels opgesteld betreffende de wijze van sanering en vrijgave van de 

sanering. Deze risicoklasse-indeling bepaalt wie de werkzaamheden moeten uitvoeren, een SC 530 

gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf of een deskundig bedrijf. Een deskundig bedrijf heeft geen SC 530 

certificaat nodig. Er dient te worden uitgegaan van de volgende risicoklassen: 

Klasse 1 (art. 4.44) 

Indien uit de beoordeling blijkt dat de concentratie van asbestvezels in de lucht, lager is dan of gelijk 

aan de grenswaarden bedoeld in artikel 4.46 van het Arbobesluit, dan mogen ook niet-gecertificeerde 

bedrijven (maar wel deskundige bedrijven) asbestsaneringswerkzaamheden uitvoeren. Een 

eindbeoordeling na werkzaamheden door een geaccrediteerd inspectielaboratorium is hier niet 

verplicht. 

 

Klasse 2 (art. 4.48) 

Indien uit de beoordeling blijkt dat de concentraties van asbestvezels in de lucht hoger is dan een 

grenswaarde bedoeld in artikel 4.46 van het Arbobesluit, maar lager is dan of gelijk is aan 1000.000 

vezels per kubieke meter, dan dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden door een SC 530 

gecertificeerd bedrijf. Tevens dient aan het eind van de werkzaamheden een geaccrediteerd 

inspectielaboratorium een eindbeoordeling uit te voeren. 

 

Klasse 3 (art. 4.53a) 

Indien uit de beoordeling blijkt dat de concentratie van asbestvezels in de lucht hoger is dan 
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1.000.000 vezels per kubieke meter, dan dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden door een 

SC 530 gecertificeerd bedrijf. Tevens dient aan het eind van de werkzaamheden een geaccrediteerd 

inspectielaboratorium een eindbeoordeling uit te voeren. 

4. Besluiten: kort gezegd komt het erop neer dat het Asbestverwijderingsbesluit vooral van toepassing is voor 

particulieren en opdrachtgevers en het Arbeidsomstandighedenbesluit er vooral is voor de bedrijven en 

zelfstandigen zonder personeel. Handelingen met betrekking tot puin, puingranulaat en bodem vallen niet 

onder de reikwijdte van dit Asbesverwijderingsbesluit. Deze onderwerpen zijn nader uitgewerkt in het Besluit 

Bodemkwaliteit. 

5. Asbestinventarisatie: een afschrift van het inventarisatierapport dient door de eigenaar of opdrachtgever te 

worden overhandigd aan diegene die de daadwerkelijke asbestverwijdering uitvoert en dient dan ook op het 

werk aanwezig te zijn t.b.v. het bevoegd gezag. Omgekeerd mag een bedrijf geen 

asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren zonder een asbestinventarisatierapport.  

6. Eindbeoordeling: nadat de asbestverwijderingswerkzaamheden zijn afgerond, dient er door een geaccrediteerd 

inspectielaboratorium een eindbeoordeling plaats te vinden. Uit deze beoordeling dient te blijken of de 

verwijdering op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, of er geen blootstellingsrisico's meer bestaan en of er 

geen asbestvezels meer in het milieu terecht kunnen komen. De maximale toegestane concentratie is 

opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

7. Toezicht: ook nieuw is de bepaling dat elk asbestverwijderingsbedrijf zelf een deskundig toezichthouder 

asbestverwijdering (DTA-A deskundige) in dienst moet hebben. In de praktijk kan een werknemer van het bedrijf 

die de DTA-A opleiding heeft gevolgd dus toezicht houden op zijn eigen werk. Gezien mogelijke 

belangenverstrengelingen doet een opdrachtgever er verstandig aan om zelf ‘extern’ toezicht te organiseren 

voor de asbestverwijderingswerkzaamheden. De bouwkundig opzichter mag zich dus niet bezighouden met de 

asbestsanering. 

8. Buitenlandse bedrijven: gezien het recht op vrije vestiging zal de Arbeidsomstandighedenregeling worden 

aangepast. In principe kan een buitenlands bedrijf dat in het land van herkomst voldoet aan een vergelijkbaar 

kwaliteitssysteem, aan het werk binnen Nederland. Alleen als een buitenlands bedrijf zich in Nederland zou 

willen vestigen, dan dient het te voldoen aan de Nederlandse regelgeving. 

 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Controleplannen zijn geschreven voor bouwbegeleiders en de definitie van bouwbegeleider is breed. 

Veelal staat een bouwkundige aannemer in de startblokken om de geplande nieuwbouw of renovatie op te starten 

na de asbestsanering en of sloop. Als er in het voorliggende traject zaken niet goed geregeld zijn, dan zullen zij de 

eersten zijn die met de gevolgen ervan worden geconfronteerd. Dit hoofdstuk is dan ook zo compleet mogelijk 

uitgewerkt om inzicht te geven in het proces en snel te kunnen vaststellen waar de mogelijke knelpunten kunnen 

zijn ontstaan. 

1. Asbestinventarisatie: een asbestinventarisatie dient te voldoen aan de SC-540 en dient te geschieden door een 

gecertificeerd bedrijf. Het rapport dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: 

-het uitvoeren van een historisch onderzoek; 

-het uitvoeren van een visuele inspectie van het gebouw en het terrein, bij voorkeur ook destructief; 

inventarisatie type A en of B; 

-het in kaart brengen van aangetroffen asbestverdachte materialen en het kwantificeren hiervan; 

-het bemonsteren van asbestverdachte materialen; 

-een analyse van de monsters door een gecertificeerd laboratorium; 

-een rapportage conform SC 540. 

2. Uitsluitingen: de opdrachtgever dient reeds bij het aanvragen van een offerte duidelijk aan te geven dat er geen 

uitsluitingen mogen voorkomen. Het bedrijf dat een offerte uitbrengt dient helder aan te geven hoe zij dit denkt 
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te willen realiseren en wat dat betekent voor onderzoek in bewoonde situatie, zowel voor wat betreft overlast 

als veiligheid. Ook dient helder te zijn aangegeven welke garanties worden geëist bij de inventarisatie indien bij 

de asbestverwijdering op andere plaatsen opnieuw asbest wordt aangetroffen. Indien er ruimten zijn waar men 

niet in kon komen, dan dienen deze ruimten te worden onderzocht op het moment dat het gebouw leeg 

beschikbaar komt. Zie ook ‘regelgeving’ en met name inventarisatie type A en of B. 

3. Asbestverwijdering: het asbestverwijderingsbedrijf dient te zijn gecertificeerd conform SC-530.  Bij de 

offerteaanvraag dient het asbestinventarisatierapport te worden verstrekt. Zonder deze inventarisatie mag een 

bedrijf geen offerte aanbieden. Ook dient in de offerteaanvraag helder te worden aangegeven dat, indien op de 

locatie asbest wordt aangetroffen dat niet was geïnventariseerd, er een meldingsplicht is. Bij het niet-melden 

van nieuw aangetroffen asbest zal de opdrachtgever ervan uit gaan dat het verwijderingsbedrijf dit eveneens zal 

verwijderen. Het project kan pas als opgeleverd worden beschouwd als er een positieve eindcontrole heeft 

plaatsgevonden door een geaccrediteerd bedrijf niet zijnde het bedrijf dat de inventarisatie heeft gedaan. Het 

asbestverwijdersbedrijf kan zich door een Deskundige Toezichthouder Asbestsloop (DTA) laten bijstaan op het 

proces van verwijderen te monitoren. 

4. Reiniging: onderdeel van de asbestverwijdering is het reinigen van de locatie nadat alle asbest is verwijderd. Pas 

daarna kan een eindcontrole plaatsvinden. 

5. Eindcontrole: bij de eindcontrole gaat het erom dat de locatie vrij van asbest wordt verklaard. Hiertoe worden 

metingen en visuele inspecties uitgevoerd. Deze eindcontrole dient te geschieden door een geaccrediteerd 

bedrijf niet zijnde het bedrijf dat de inventarisatie heeft gedaan. 

 

Foto: vanaf 2024 is er een algeheel verbod op asbestdaken 
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Asbest 

2. Het gebruik 

3. Herkenning 

4. Opzet sloop- of renovatieplan 

5. Beoordeling inventarisatie 

 

 

6. De sanering 

7. Terrein 

8. Eindcontrole 

9. Onverwacht asbest 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING – Als bouwbegeleider lijkt het goed om iets meer te weten over het materiaal asbest, de geschiedenis en 

de producten die ermee gemaakt zijn. Vandaar onder dit hoofdstuk een korte terugblik. Zoals gemeld is het 

toezicht tijdens het verwijderen van asbest specialistenwerk. Zowel de uitvoering als het door de opdrachtgever 

ingestelde bouwkundig toezicht heeft hier geen rol in. Wel hebben zij een belangrijke taak voordat de 

verwijderingswerkzaamheden starten en direct na de vrijgave na een eindcontrole. 

1. Asbest: asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd 

uit fijne vezels. Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen te onderscheiden. De ene groep 

bestaat uit producten waarin asbest in losgebonden vorm voorkomt, zoals zachte isolatieplaten, asbestkoord en 

spuitasbest. De andere groep wordt gevormd door producten waarin het asbest hechtgebonden is aan andere 

stoffen, bijvoorbeeld cement. Voorbeelden hiervan zijn de bekende golfplaten, ventilatiekanalen, bloembakken 

en rioleringsbuizen. Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest gebruikt in zo'n 3000 producten.  

2. Het gebruik: bij het beoordelen van een gebouw is het goed om te weten op welk moment asbest niet meer 

mocht worden toegepast: 

- asbest in gespoten vorm en het zogenaamde blauwe asbest zijn na 1978 niet meer toegepast; 

- producten waarin asbest in losgebonden vorm voorkomt, mogen sinds 1983 niet meer worden verkocht; 

- het gebruik van asbestbevattende materialen in nieuwbouw is sinds 1991 sterk afgenomen; 

- de beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest is sinds 1993 verboden; 

- voor gebouwen van voor 1994 dient men ervan uit te gaan dat er asbest gebruikt is; er dient dan ook een 

inventarisatie te worden verricht;  

- in het buitenland is asbest nog niet overal verboden, sterker nog, er bestaan nog fabrieken waar men 

asbestproducten fabriceert. Het is dus mogelijk dat er nog asbesthoudende producten worden ingevoerd en 

gebruikt, mogelijk zonder dat men er weet van heeft. 

3. Herkenning: asbest als zodanig is met het blote oog niet herkenbaar, dit kan alleen in een laboratorium worden 

vastgesteld. Hoogstens kan men beoordelen of een product 'asbestverdacht' is. Wel zijn er lijsten beschikbaar 

waarop de meest toegepaste asbesthoudende producten staan aangegeven.  

4. Opzet sloop- of renovatieplan: naast de bouwkundige, installatietechnische en constructieve aspecten komt bij 

deze werkzaamheden altijd het onderwerp asbest aan de orde. De wetgeving eist een asbestinventarisatie, 

verricht door een gecertificeerd bedrijf voor alle gebouwen van voor 1994. Deze dient onder andere aan te 

geven in welke risicoklasse het gebouw valt (klasse 1 t/m 3). De vastgestelde risicoklasse bepaalt in hoofdzaak 

de verder te volgen werkmethodiek.  

5. Beoordeling inventarisatie: in veel gevallen is een inventarisatie uitgevoerd in een fase waarin het gebouw nog 

in gebruik was. Soms is er geen destructief onderzoek gedaan en soms kon men bepaalde ruimten niet 

bezoeken. Het zou goed zijn om de ontbrekende gegevens te laten onderzoeken op het moment dat het pand 

leegkomt, dus voordat de asbestverwijdering wordt gestart. De eventueel nieuw aangetroffen asbest kan men 

aldus inventariseren en gelijktijdig laten verwijderen. 
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6. De sanering: tijdens de sanering is er geen taak weggelegd voor de bouwbegeleiders. Het is goed om dit helder 

te stellen. In de SC 540 / SC 530 is geregeld dat de asbestsaneringsbedrijven zelf het toezicht dienen in te 

vullen door middel van gediplomeerde toezichthouders. De bouwkundig aannemer doet er goed aan om geen 

werkzaamheden te plannen tijdens de saneringswerkzaamheden, dan wel enige ruimte te reserveren na de 

saneringswerkzaamheden. Als blijkt dat de eindbeoordeling niet voldoende is, ontstaat er niet direct een 

probleem voor de aannemer. 

7. Terrein: op enig moment dient ook het terrein te worden onderzocht op aanwezige asbest. Men kan in eerste 

instantie denken aan oude rioleringsbuizen. Is er echter in het pand spuitasbest aangetroffen, dan is de kans 

relatief groot dat er restanten van dit spuitasbest op het terrein zwerven, direct aan de oppervlakte of net 

daaronder.  

Asbest in de grond en asbest in puingranulaatwegen vallen niet onder het Asbestverwijderingsbesluit 2005; 

vallen wel onder andere wetten, zoals Activiteitenbesluit, Wbb, Wet bodembescherming 2006 en daarmee 

samenhangend de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013; NRB Nederlandse Richtlijn Bodemsanering. 

Conform deze wetten, circulaires en richtlijnen dient men bij het beroeren van de grond, vooraf onderzoeken te 

laten verrichten door gecertificeerde specialisten. Een verkennend bodemonderzoek dient dan te voldoen aan 

de NEN 5740.  

Naast onder andere chemische- en organische verontreinigingen wordt in dit onderzoek ook gekeken naar 

asbest in de genomen grondmonsters. Indien op basis van dit vooronderzoek aanleiding bestaat te 

veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of -stof, in de bodem aanwezig is, 

dan dient er additioneel onderzoek te worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Uit dit onderzoek blijkt de 

uitgestrektheid van de asbestverontreiniging. Voorts dient de gemeente of in sommige gevallen de provincie te 

worden geraadpleegd/ingelicht over de voorgenomen bodemsanering. 

8. Eindcontrole: als de locatie is vrijgegeven door het geaccrediteerde bedrijf, dan kan de sloop- of bouwkundige 

aannemer aan de gang. De bouwbegeleider dient te onderzoeken of er situaties voor kunnen komen waarbij er 

een risico aanwezig is dat bij sloopwerkzaamheden alsnog asbest kan worden aangetroffen.  

De bouwbegeleider zal met de sloop- of bouwkundige aannemer bespreken om deze situaties, vooruitlopend op 

de planmatige werkzaamheden, te onderzoeken. In die gevallen waar toch nog asbest wordt aangetroffen, kan 

deze aanpak het eventuele tijdverlies zo beperkt mogelijk houden. Als er wederom asbest wordt aangetroffen 

dan begint de hele cyclus van voren af aan, eerst inventariseren etc. Nadat het asbest is verwijderd, dient de 

arbeidsplaats te worden gereinigd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, daarna zal een 

geaccrediteerd bedrijf de plek weer vrij moeten geven. 

9. Onverwacht asbest: het kan voorkomen dat men op een project onverwacht wordt geconfronteerd met asbest, 

of met een materiaal waarvan men denkt dat het asbest zou kunnen bevatten.  

De bouwbegeleiding dient in een dergelijke situatie het volgende stappenplan te volgen: 

- het desbetreffende onderdeel stilleggen voor wat betreft bouwactiviteiten; 

- de direct leidinggevende, en de opdrachtgever informeren.  

 

De opdrachtgever dient als volgt te handelen: 

- het bevoegd gezag informeren; 

- nagaan in hoeverre er sprake is van een vorige eigenaar en eventuele afspraken met betrekking tot asbest, zijn 

de kosten te verhalen? Ook nagaan of gemeente subsidie verstrekt voor asbestverwijdering; 

- CAR-verzekering informeren; 

- de aannemer informeren over het stappenplan en met hem de mogelijke consequenties bespreken inzake tijd, 

geld en kwaliteit. De aannemer(s) wekelijks informeren betreffende voortgang van de sanering; 

- indien van toepassing, bewoners/omwonenden informeren; 

- een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inschakelen voor nadere inspectie, monstername en 

laboratoriumonderzoek; 

- bij daadwerkelijke vaststelling dat er asbest aanwezig is, een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf 

inschakelen, duidelijke afspraken te maken inzake tijd, geld en kwaliteit; 

- een gecertificeerd bedrijf contracteren voor deskundig en gecertificeerd toezicht; 

- de eindcontrole laten uitvoeren door een geaccrediteerd bedrijf; 
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- eventuele consequentie van de aannemer(s) in kaart brengen voor wat betreft tijd (kan de aannemer nog op de 

contractdatum opleveren?), geld (stagnatiekosten, herstelkosten) en kwaliteit (zijn onderdelen onherstelbaar?); 

- de aannemer mededelen dat zijn werkzaamheden weer kunnen worden opgestart. 

 

 

 

 

Handige internetsites: 

 
http://www.overheid.nl 

 
http://www.rijksoverheid.nl 

 
http://www.ascert.nl 

 
http://www.infomil.nl 

http://www.infomil.nl/
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Is object en de uit te voeren wijzigingen tegen de wetgeving 

gehouden 

   

2. Is asbestinventarisatie uitgevoerd    

3. Is bodemonderzoek uitgevoerd    

4. Is aanbesteding sanering uitgevoerd    

5. Zijn alle vergunningen aanwezig    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

B. Voorbereiding    

11. Is sloop/renovatie pand vrij van bewoners/ gebruikers    

12. Is saneerder volledig geïnformeerd    

13. Zijn alle ruimten onderzocht en toegankelijk    

14. Is V&G-plan opgesteld    

15. Is saneerder gecertificeerd    

16. Is melding aan bevoegd gezag gedaan    

17. Is er een Plan van Aanpak/werkplan ingediend ter controle    

18. Is het PvA/werkplan goedgekeurd    

19. Is het PvA/werkplan op de bouw aanwezig    

20. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

21. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

22. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

23. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

24. Wordt de omgeving gecontroleerd tijdens de asbest verwijdering    

25. Wordt het project 's avonds veilig achtergelaten    

26. Wordt afval gescheiden afgevoerd    

27. Zijn er voldoende maatregelen getroffen tegen stof    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

28. Is de omgeving voldoende beschermd    

29. Wordt overlast naar de omgeving voldoende beperkt    

30. Zijn alle stortbewijzen beschikbaar voor de opdrachtgever    

D. Nacontrole    

31. Is bedrijf geaccrediteerd voor uitvoering eindcontrole    

32. Is eindcontrole uitgevoerd    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


