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INLEIDING

De werkzaamheden van de deskundig asbestinventariseerder betreffen de inventarisatie van asbest,
asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen naar
hoeveelheid, plaats, aard van bevestiging etc. in bouwwerken, gebouwgebonden installaties, industriële
complexen, objecten, transportmiddelen en offshoreconstructies.
2.
2.1.

EINDTERMEN INVENTARISEERDER
Algemeen

Wet- en regelgeving en normering
a) Houdt zich op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en relevante nieuwe normen en informatie
die door het CCvD in het werkveld asbest wordt verspreid.
b) Kent de inhoud en betekenis van SC-540, kan deze toepassen en toelichten.
c) Kent de uitgangspunten en het toepassingsgebied van de NEN 2991 Risicobeoordeling in niet
sloopsituaties.
d) Kent globaal de uitgangspunten en het toepassingsgebied van de navolgende normen en richtlijnen en
kan deze toelichten:
− NEN 5707 Asbest in bodem[lit.16];
− NTA 5727 Asbest in waterbodems[lit.19];
− NEN 5897 Asbest in puin- en sloopafval [lit. 20];
− NEN 5896 Bepaling van asbest in bouw- en constructiematerialen[lit.15];
− Plan van Aanpak Asbestbrand 2006 [lit.10].
e) Kennis van de relevante (onderdelen van) wetgeving rondom asbest: Productenbesluit Asbest
[lit. 6]; Asbestverwijderingsbesluit 2005 [lit.4]; en Arbeidsomstandighedenbesluit en –Regeling
[lit.2].
f) Kennis van de Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit [lit.11];
− kent de daarin beschreven procedures/schema’s;
− kan de opdrachtgever adviseren over deze procedures.
Asbesthoudend materiaal
g) Kent de eigenschappen, toepassingsgebieden en uiterlijke kenmerken van asbesthoudend
materiaal, en is in staat om op basis hiervan asbestverdacht materiaal te lokaliseren in een
bouwwerk.
h) Kent de analysemethoden van asbestvezels in de lucht en van asbesthoudende producten.
i) Kent het onderscheid tussen analyses op basis van lichtmicroscopie en elektronenmicroscopie,
en weet wanneer deze analysemethoden dienen te worden toegepast.
j) Is in staat om analysecertificaten van materiaal- en luchtmonsters te begrijpen en te beoordelen.
Algemene vaardigheden
k) Beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om een onderzoek aan de opdrachtgever of andere direct betrokkenen uit te leggen, en deze op adequate wijze te informeren en
aanbevelingen te doen bij het aantreffen van asbestbronnen in de diverse risicoklassen.
l) Is in staat systematisch en doelmatig te werken.
m) Kan de kwaliteit van de bij het slopen of verwijderen van asbest gebruikte hulpmiddelen beoordelen.
2.2.

Certificatiestructuur en -schema’s m.b.t. asbest
a) Kan de onderlinge relaties aangeven tussen het Ministerie van SZW, IWI, Arbeidsinspectie, de
beheerstichting SCA, Raad voor Accreditatie, certificerende instellingen en certificaathouders
(asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven etc.), met hun bijdrage aan
zorgvuldig asbestverwijderen.
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b) Kan de inhoud en samenhang aangeven tussen de asbestwetgeving (het Arbobesluit, het
Asbestverwijderingsbesluit. Productenbesluit Asbest) en daaraan verbonden certificatieschema’s
(SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540) en normen (NEN 2990 en NEN 2991).
c) Kent de begrippen accreditatie, certificatie, aanwijzing, eerstelijns toezicht, tweedelijns toezicht.
d) Kent globaal de betekenis van de ZBO-status van een door de minister aangewezen certificatieinstelling en kan duidelijk maken welke hiervan de consequenties zijn.
e) Kan globaal het beoordelingsprogramma van de certificatie-instelling in het kader van SC-540
uiteenzetten.
f) Is op de hoogte van de meldingsplicht en kan de aan SC-540 verbonden meldingsplicht uitvoeren.
g) Weet welke eisen van onafhankelijkheid aan een bedrijf met SCA Procescertificaat SC-540
worden gesteld.
h) Kan de betekenis van een RvA-geaccrediteerd laboratorium (inspectie en analyse) aanduiden.
2.3.

Kwaliteitsborging
a)
b)
c)
d)

2.4.

Kan globaal de systematiek van kwaliteitsborgingsystemen duidelijk maken.
Kan werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen uit een V&G plan.
Kan de betekenis van VCA certificering aanduiden.
Kan de betekenis van ISO-9000 serie certificering aanduiden.
Risicoklasse-indeling bij verwijdering

a) Kent de procedure en de kritische factoren voor de indeling in risicoklasse laag (1), midden (2) en
hoog (3).
b) Is in staat en vaardig om aan asbestbronnen bij verwijdering een risicoclassificatie toe te kennen
conform de wet- en regelgeving [SC-540: lit.1].
c) Kent de arbeidshygiënische maatregelen die getroffen behoren te worden bij het nemen van
(materiaal- en lucht)monsters, en is in staat om deze adequaat toe te passen.
2.5.

Inschatting directe asbestblootstellingsrisico; veiligheidsaspecten
Weet in welke situatie een inschatting van de risico's van directe asbestblootstelling moet worden
uitgevoerd [zie ook SC-540 Bijlage B par. 8.3].

2.6.

Inventarisatie/Onderzoek
Voorbereiding
a)
b)
c)
d)
e)

Kan aan de hand van deskresearch een inventarisatieplan opstellen, beoordelen en uitvoeren.
Kan een inventarisatierapport opstellen en beoordelen.
Kan een materiaalmonstername-strategie opstellen en deze uitvoeren.
Kan een juiste luchtmonstername-strategie opstellen.
Weet de onderzoekshulpmiddelen die bij het verrichten van inventarisaties gebruikelijk zijn op
een juiste wijze te hanteren.

Herkennen en benoemen van asbesttoepassingen
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Kan asbesttoepassingen in bouwwerken herkennen en benoemen.
Kan asbesttoepassingen in elektrische installaties herkennen en benoemen.
Kan asbesttoepassingen in ventilatiesystemen en rookgasafvoeren herkennen en benoemen
Kan asbesttoepassingen in waterinstallaties herkennen en benoemen.
Kan asbesttoepassingen in vuil- en hemelwaterafvoersystemen herkennen en benoemen.
Kan asbesttoepassingen in verticale en horizontale transportmiddelen herkennen en benoemen.
Kan asbesttoepassingen in procesinstallaties herkennen en benoemen.

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie

blad 5 van 5

Identificatiecode:
SC-540 / 2007 Bijlage A

Bemonsteren
n) Kan een luchtmonstername-strategie (laten) uitvoeren.
o) Kan op een juiste wijze materiaal, met voldoende representativiteit, bemonsteren en deze
bemonstering administreren en een gerichte opdracht tot analyse aan een hiertoe geaccrediteerd
laboratorium verstrekken.
p) Is in staat om een onderzoek naar asbestverontreiniging/besmetting uit te voeren na een
asbestcalamiteit en/of incident en is in staat een verspreidingsgebied te bepalen.
Beoordelen en analyse
q) Kan de resultaten van een luchtmonstername beoordelen.
r) Is vaardig het inventarisatieplan aan medewerkers uiteen te zetten, zodat werkzaamheden
conform dit plan worden uitgevoerd.
s) Kan een gerichte opdracht tot analyse aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium verstrekken.
Communicatieve vaardigheden
t)
2.7.

Is vaardig het inventarisatieplan aan gebruikers van gebouwen/objecten uit te leggen.
Bouwkundige Kennis

De inventariseerder heeft kennis over en inzicht in:
m.b.t. bouwkundige constructie
a) bouwkundige begrippen.
b) bouwkundige tekeningen en bestekken en deze op de juiste manier interpreteren.
c) de basisconstructie, de opbouw en de functies van installaties en leidingen van/in bouwwerken.
d) de opbouw van houtskeletbouw en dakconstructies, en kan asbesttoepassingen hierin herkennen
en benoemen.
e) de toepassing van constructiestaal in bouwwerken en kan asbesttoepassingen hierop herkennen
en benoemen.
m.b.t afwerking
f)

niet-bouwkundige toepassingen van asbesthoudende producten als decoratie en afwerking en
kan deze toepassingen herkennen en benoemen.

m.b.t. brandwerendheid
g) de brandwerende voorzieningen die in een bouwwerk zijn toegepast.
h) de brandcompartimentering van bouwwerken (horizontaal en verticaal) en kan asbesttoepassingen hierin herkennen en benoemen.
2.8.

Persoonlijke vaardigheden
a) Beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om een onderzoek aan de opdrachtgever of andere direct betrokkenen uit te leggen,
b) Is in staat de opdracht gever of andere direct betrokkenen op passenden wijze te informeren en
aanbevelingen te doen bij het aantreffen van asbestbronnen in de diverse risicoklassen.
c) Is in staat systematisch en doelmatig te werken.

3.

ERVARINGSEIS

Om zelfstandig te kunnen/mogen werken dient de DIA te beschikken over een registratie van uitgevoerde
inventarisaties, inclusief het type project en de tijdsbesteding.
Zelfstandig functioneren is toegestaan met een aantoonbare ervaring van tenminste 500 projecturen verdeeld over tenminste 25 projecten met een evenredige verdeling van de inzet over asbestinventarisatieprojecten conform de in SC-540 par. 3.3 bedoelde typering .

