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INLEIDING

Deze bijlage beschrijft de technische uitvoering van een asbestinventarisatie. Voor alle overige
aspecten en randvoorwaarden die betrekking hebben op deze verrichting en de daarbij behorende
eisen voor certificatie wordt verwezen naar het hoofddocument SC-540.
2.

DOEL

Het doel van een asbestinventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren
van alle van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen (asbest, asbesthoudende producten, etc.) die aanwezig zijn in een bouwwerk,
object of plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen.
Het inventariseren van asbest, asbesthoudende producten etc. in een bouwwerk of object gaat vooraf
aan het geheel of gedeeltelijk afbreken ervan, aan het verwijderen van asbest, of aan het opruimen van
asbest na een incident.
Tevens wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de asbesthoudende producten,
de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden, een indeling in
één van de drie risicoklassen voor verwijdering gemaakt, zoals beschreven in SC-540 Bijlage B par.
6.4.
3.

UITZONDERINGEN

Na een incident, zoals brand of explosie, kan de inventarisatie van het daarbij resterende bouwwerk of
object conform dit certificatieschema SC-540 worden uitgevoerd.
Is er echter bij brand en/of explosie sprake van verspreiding van asbest naar verharde of onverharde
bodem (toplaag), dan valt het in kaart brengen van de verspreiding daarvan niet onder het toepassingsgebied van de SC-540. Details daaromtrent zijn beschreven in SC-540 [lit.10].
Bij de inventarisatie van een dergelijk terrein wordt gebruik gemaakt van de meetstrategie en
onderzoekmethode zoals omschreven in de norm NEN 5707.
Het in kaart brengen van asbest als bodemverontreiniging, waterbodem of baggerspecie valt niet onder
het toepassingsgebied van de SC-540.
4.

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

Definities en begrippen die van belang zijn voor de asbestinventarisatie zijn opgenomen in SC-540
Bijlage C.
In SC-540 Bijlage B Appendix B wordt een overzicht gegeven van de meest aangetroffen asbest en
asbesthoudende producten in bouwwerken en objecten.
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De werkgever is conform de Arbowet [lit. 1.] verplicht zorg te dragen voor arbeidsveilige werkomstandigheden van zijn werknemers.
Voor een grondig en effectief uit te voeren asbestinventarisatie zijn tenminste de hieronder opgesomde
materialen en hulpmiddelen nodig. Voor de onderstreepte uitrustingsstukken is periodiek onderhoud
en/of kalibratie vereist, zoals omschreven in de paragrafen SC-540 par. 11.5 en 11.6.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectmap met werkplan,
werktekeningen, etc.
Volgelaatsmasker/P3 filter met
aanblaasunit (bij onderzoek in
containment)
Halfgelaatsmasker (bij destructief
onderzoek en monsternames)
Veiligheidsbril
Veiligheidsschoenen / veiligheidslaarzen
Veiligheidshelm
Zuurstofmeter (bij onderzoek in
kruipruimten)
Stofzuiger met absoluutfilter
Afzetband/asbestlint
EHBO-trommel
Wegwerpoverall
Oordoppen
Camera
Zaklamp
Ladder / trapje (maximale stahoogte 2,5
m i.v.m. Arbovoorschriften ‘werken op
hoogte’)

•

Gereedschapset, bestaande uit:










•
•
•
•
•

•
•
•
•

Punttang
combinatietang
waterpomptang
Stanleymes
schroevendraaiers (kruis, plat)
koevoet/breekijzer
(klauw)hamer
beitels (steen, hout)
holle boor/kurkenboor

Spuitlijm
Duct-tape
Monsterzakjes
Latex- en werkhandschoenen
Rolbandmaat; andere methoden van
afstandmeting zijn toegestaan, mits
wordt voldaan aan de
randvoorwaarden zoals beschreven in
SC-540 par. 11
Hoekspiegeltje
Kleefdoekjes (t.b.v. schoonmaak
gereedschap)
Stickers met asbestlogo
Afvalzak met asbestopdruk ten
behoeve van vervuilde uitrusting etc.

De keus van gereedschap en materieel hangt af van de te onderzoeken objecten. In bijzondere
gevallen en/of voor het uitvoeren van destructief onderzoek kan ander gereedschap en/of materieel
nodig zijn. In het inventarisatieplan dient een lijst opgenomen te worden van te gebruiken uitrusting en
materialen.
5.2.

Inventarisatie type B

Bij inventarisatie type B wordt het bouwwerk/object in samenwerking met het gecertificeerde
asbestverwijderingsbedrijf zodanig (cf SC-530) selectief gesloopt dat de aanwezigheid van nog
resterende asbesthoudende materialen moet kunnen worden vastgesteld. De sloopmethode en
uitrusting dienen daarbij zodanig te zijn dat er geen asbestblootstelling optreedt.
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6.

INVENTARISATIE VAN ASBEST, ASBESTHOUDENDE PRODUCTEN ETC.

6.1.

Inleiding

Asbestinventarisatie geschiedt veelal in fasen, omdat vanwege gebruik of andere oorzaken, niet in één
gang een allesomvattend onderzoek in het bouwwerk of object kan plaats vinden. Uiteindelijk dient alle
aanwezige asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen in een bouwwerk of object volledig in kaart te zijn gebracht, geïdentificeerd en
gekwantificeerd.
In overeenstemming met de typering in SC-540 par. 3.3 is het volgende onderscheid aangebracht.
6.2.

Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig
inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van
handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek). Daarbij is onbelemmerde en passende
toegang tot de ruimten een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Deze
inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 Bijlage B par. 9.2.).
Als deze inventarisatie leidt tot “een redelijk vermoeden” op niet-direct waarneembare aanwezigheid
van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (type B) te worden
uitgevoerd.
Toelichting:
De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen
(zie SC-540 Bijlage A par. 2.6 f-m) tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden
kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn (zie ook SC-540 Bijlage B par. 5.2).
Deze bevinding wordt aangeduid met "een redelijk vermoeden”.

De bevinding van “een redelijk vermoeden” dient in de samenvatting van het rapport te worden
aangegeven. (Zie ook SC-540 par. 3.3.1).
In de samenvatting van het rapport dient in dat geval over de werkwijze van de vergunningverlener
bovendien en aansluitend de volgende zin te worden opgenomen:
“De vergunningverlener verplicht in de sloopvergunning tot de aanvullende inventarisatie (type B)”.
Het asbestinventarisatierapport type A zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een
sloopvergunning.
6.3.

Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende
producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of
object, vermeld in asbestinventarisatierapport type A, leidt tot een aanvullende inventarisatie.
Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop, in
samenwerking met het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf (cf SC-530), met destructief
onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt
aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk). Het destructief onderzoek
daarbij dient te geschieden onder het regime van SC-530.
Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 Bijlage B par. 9.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter
beschikking gesteld via de opdrachtgever c.q. de houder van de sloopvergunning aan de
vergunningverlener (gemeente).
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Type 0: Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN
2991 (buiten kader SC-540 )

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of
objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een
beperkte, uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen.
Deze inventarisatie dient gerapporteerd te worden.
Toelichting:
De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991 valt buiten het kader van deze SC-540. Het resultaat
van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend
uitgevoerd indien er voor het betreffende gebouw, constructie of object geen type A inventarisatie beschikbaar is,
terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

6.5.

Bepalen van de indeling in een risicoklasse t.b.v. asbestverwijdering

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal 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,
asbesthoudende product, asbestbesmet materiaal of asbestbesmet constructieonderdeel, de wijze
waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen en de beschermingsmaatregelen.
De vaststelling van de risicoklasse dient aantoonbaar gedocumenteerd uitgevoerd te zijn op basis van
de resultaten van de inventarisatie.
De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie risicoklassen
gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het
volgende globale model ingedeeld:
Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken
3

1

Lit. 1
3

Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm (10.000 vezels/m )

Art. 4.44

Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.
3

2

Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm (10.000 tot 1.000.000
3
vezels/m )

Art. 4.48

Standaardregime conform de SC-530
3

3

Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm (> 1.000.000 vezels/m )

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle”
niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie,
brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

Om een juiste indeling te kunnen maken zijn niet alleen gegevens nodig over het asbesthoudende
materiaal (aard, samenstelling, asbestgehalte, graad van verwering/aantasting, wijze van bevestiging
etc.). De inventariseerder moet óók op de hoogte zijn van de verwijderingstechnieken en -methoden die
beschikbaar zijn. Immers, de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop
gebruikte technieken bepalen uiteindelijke het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de
asbestverwijdering.
Opmerkingen
1. De indeling van de risicoklassen dient te gescheiden conform de vigerende wet- en regelgeving op basis van
genoemde parameters.
2. In de toelichting op het Arbobesluit [lit. 2], par. 1.4.4. blad 26, heeft het ministerie van SZW een geautomatiseerd
databestand geïntroduceerd met behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is
beschikbaar onder de naam SMA-rt op www.asbestinfo.nl.
3. SMA-rt is gevalideerd op conformiteit met de actuele wet- en regelgeving conform het Validatieprotocol [lit. 17].
4. Elk ander instrument om te komen tot de vaststelling van de risicoklassen dient aantoonbaar gevalideerd te zijn op
conformiteit met de actuele wet- en regelgeving. Zie hiervoor [lit.. 17].
5. Eenduidige vaststelling van de risicoklassen en overdracht van gegevens met betrekking tot de bijbehorende verwijderingsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen naar een asbestverwijderingsbedrijf wordt hierdoor
bevorderd.
6. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten SMA-rt.
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Kwantificeren en registreren
2

Voor plaatmaterialen en golfplaat dient de hoeveelheid weergegeven te worden in m . Desgewenst kan
naar massa-eenheden (kg, ton) worden omgerekend. Bulktoepassingen, zoals spuitasbest, leidingisolatie etc. dienen altijd omgerekend te worden naar volume en/of massa-eenheden.
Daarnaast dienen de afmetingen van alle asbesthoudende bouw- of constructiedelen zorgvuldig op een
plattegrond te worden aangegeven en geregistreerd.
6.7.

Monsterneming en analyse

Van elk type als asbestverdacht aangemerkt materiaal dient per onderzoekslocatie door de
inventariseerder tenminste één representatief monster te worden genomen. De monstername dient te
voldoen aan de betreffende eisen uit NEN 5896.
Van materialen waarin het asbest inhomogeen aanwezig is zoals vinyl vloerbedekkingstypen, Internitplaat, beglazingskit etc., dienen meerdere monsters op selectief verschillende toepassingslocaties te
worden genomen.
De genomen monsters dienen geanalyseerd te worden door een voor deze verrichting door RvA
geaccrediteerd laboratorium / inspectieinstelling conform NEN 5896 (zie www.rva.nl).
Monsterneming vormt ook een onderdeel van NEN 5896 en kan desgewenst worden uitbesteed aan
een daartoe door RvA geaccrediteerd laboratorium / inspectieinstelling.
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OMVANG VAN HET INVENTARISATIEGEBIED

Het is van belang dat de omvang van het inventarisatiegebied eenduidig wordt vastgelegd. In principe
geldt een inventarisatie voor het gehele te onderzoeken bouwwerk/object, tenzij slechts opdracht is
gegeven om een deel van het bouwwerk en/of object te inventariseren, bijvoorbeeld een bepaalde
vleugel of verdieping. Het inventarisatiebedrijf bepaalt of een dergelijke opsplitsing niet in strijd is met
de uitgangspunten van dit certificatieschema SC-540.
7.1.

Zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid

Het inventariseren van een als zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid (vleugel, verdieping
etc.) is toegestaan. Bij de indeling is het van belang dat de eenheden zodanig groot zijn, dat alle asbesthoudende bronnen binnen de bouwkundige of installatietechnische eenheid worden meegenomen.
Het in één keer inventariseren van zeer grote bouwkundige eenheden kan tot bezwaren leiden en
nadelen hebben. De oplossing ligt dan vrijwel altijd in het later samenbundelen van de deelinventarisaties tot een overzichtelijk geheel.
Voorbeelden:
- Een asbesthoudende roltrap loopt via een open verbinding door op drie verdiepingen. Alle verdiepingen behoren
dan tot de te onderzoeken eenheid.
- Een luchtbehandelingsysteem met asbestbevattende luchtkanalen bedient zes verdiepingen, waardoor al deze
verdiepingen binnen de te onderzoeken eenheid vallen.

7.2.

Het inventariseren van afzonderlijke bronnen of constructiedelen

Het inventariseren van afzonderlijke bronnen of constructiedelen is niet acceptabel. Opsplitsing in te
kleine eenheden stuit vrijwel altijd op bezwaren. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om uitsluitend een
gevelconstructie, vensterbanken of technische ruimten te inventariseren en daarbij geen aandacht te
besteden aan de overige bronnen binnen de bouwkundige eenheid.
Voorbeeld:
In een grote hal met een staalconstructie waarop spuitasbest is aangebracht, bevinden zich winkels die afzonderlijk
zijn verhuurd. Wanneer slechts een deel van de huurders opdracht geeft tot inventarisatie van de door hen gehuurde
winkel, leidt dit tot een onvolledige inventarisatie die bovendien een onbetrouwbare basis vormt voor een
sloopvergunning of een eventueel aansluitend uit te voeren risicobeoordeling conform NEN 2991. In dergelijke
gevallen zal dus de eigenaar van het bouwwerk als (hoofd)opdrachtgever moeten optreden.

7.3.

Asbestinventarisatieplan

Wanneer een inventarisatiebureau niet een volledig bouwwerk, object of constructie onderzoekt, moet
de gekozen indeling van het te onderzoeken bouwdeel gemotiveerd worden vastgelegd in het op te
stellen asbestinventarisatieplan.
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8.

HET ASBESTINVENTARISATIEPLAN

8.1.

Informatie van de opdrachtgever ten behoeve van historisch onderzoek

Het asbestinventarisatiebedrijf dient de opdrachtgever te verzoeken de relevante documenten en
archieven beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbest en asbesthoudende producten is
beschreven.
Toelichting
Dit kan omvatten bouwtekeningen, archieven van verbouwingen of renovaties, beschrijving van calamiteiten of
incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen etc.

Daarnaast dient de opdrachtgever te worden verzocht de mogelijkheid te bieden (ex)werknemers te
laten interviewen voor zover dat relevant is voor het onderzoek.
Bij het geheel ontbreken van deze informatie kan er geen historisch onderzoek worden uitgevoerd.
8.2.

Het systematisch opsporen van asbest, asbesthoudende producten etc.

Het bedrijf dient te werken met een checklist toegespitst op het te inventariseren bouwwerk of object.
Tevoren dient deskresearch te zijn uitgevoerd, gebruikmakend van bestek, tekeningen, bouwaanvragen
of vergelijkbare informatie. Bij ontbreken hiervan moet, voorafgaand aan de inventarisatie, het te
onderzoeken object schematisch worden beschreven en vastgelegd. Bij het inventariseren dienen alle
ruimten en constructiedelen, met inbegrip van bijvoorbeeld kanalen en kokers, schoorstenen,
kruipruimten, ruimten boven het plafond etc. onderzocht te worden. In het bouwwerk en/of object
dienen de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen te worden ingedeeld.
Toelichting
Voorbeelden van een indeling in hoofdgroepen zijn onderstaand gegeven:
Installaties
In de controlelijst moet tot uiting komen dat onderzocht wordt hoe de installaties zijn opgebouwd:
−
Verwarmings-/klimaatinstallaties;
−
ventilatie (breng de opbouw/constructie van de ventilatiekanalen in beeld);
−
stoomleidingen en overige buizen en leidingen;
−
water;
−
riolering;
−
elektrische installaties;
−
verticaal transport (liften, roltrappen etc.);
−
(rook)gaskanalen;
−
afvoerkanalen van apparaten (b.v. zuurkasten).
Apparatuur en inrichting
−
zuurkasten;
−
schoolborden;
−
noodstroom aggregaten.
Brandwerende constructies
−
brandcompartimenten:
− verticaal
− horizontaal
−
brandwerende constructies naar belendingen;
−
brandwerende bekleding draagconstructies.
Afwerking en decoraties
−
stucwerk;
−
vloerbedekking incl. evt. lijmlaag;
−
natuursteenvervangers;
−
alle imitatiesteenachtige materialen;
−
scheidingswanden e.d.;
−
voegkit, afdichting dilatatievoegen.
Gevelconstructies en waterkerende
−
golfplaten;
constructies
−
dakbedekking; gevelbekleding;
− horizontaal
− verticaal
−
waterkerende en waterdampdoorlatende lagen in buitenwanden endaken;
−
natuursteenvervangers zoals bij waterdorpels en muurafdekkingen etc.
Tijdens de bouw toegepaste asbesthoudende
−
verloren bekisting in betonconstructies;
hulpconstructies
−
stelplaatjes.
Asbestbesmetting
−
asbeststof afkomstig van oude saneringen of erosie (kabelgoten verlaagde plafonds etc.)
op materiaal of constructieonderdelen;
−
asbeststof afkomstig uit naastgelegen bouwdelen of emissiebronnen (via banden,
schoeisel of calamiteit) op materiaal of constructieonderdelen.
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De inventariseerder zal bij de inventarisaties moeten kunnen beschikken over de vereiste PBM’s (zie
ook SC-530)
Toelichting
De inventariseerder zal altijd aanwezig zijn in de buurt van asbesthoudende materialen en loopt daardoor in principe
de kans om aan asbest blootgesteld te worden. Hoe groot de kans op blootstelling is, hangt sterk af van de handelingen die worden verricht, de aard van de asbesthoudende materialen en de omgevingsomstandigheden. Bij het
zoeken naar hechtgeboden asbesthoudende materialen is de kans op blootstelling verwaarloosbaar. Bij het
onderzoeken van b.v. een beschadigde laag spuitasbest boven een verlaagd plafond, bestaat er echter wel degelijk
kans op blootstelling.
Het maken van een juiste inschatting van het blootstellingsrisico is een professioneel oordeel van de inventariseerder en is van veel omstandigheden afhankelijk.
In de punten 8.3.2 en 8.3.3. worden handelingen beschreven waarvan het bij voorbaat duidelijk is dat er een
blootstellingsrisico bestaat en wordt aangegeven welke beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.
Blootstelling van derden en/of besmetting van een te onderzoeken locatie moet te allen tijde worden vermeden. In
een gebouw/constructie nog in gebruik, dan kan het nodig zijn om bijvoorbeeld het nemen van monsters, het
wegnemen van plafondtegels en/of het uitvoeren van licht destructieve bewerkingen buiten de gebruikstijd of in
containment uit te voeren.

8.3.2.

Eisen te stellen aan monsterneming en analyse

Ter voorkoming van blootstelling en/of besmetting van de omgeving dienen de monsterneming de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden:
- Draag beschermende kleding en de voorgeschreven adembescherming. Bij het op de
beschreven wijze bemonsteren van materialen kan worden volstaan met een
halfgelaatsmasker P3 en geldt het regime van risicoklasse 1;
- scherm de plaats van monsterneming af van de omgeving;
- gebruik zoveel mogelijk puntafzuiging (asbeststofzuiger) wanneer de te verwachten
vezelemissie tijdens het nemen van een monster niet op een andere wijze is te voorkomen;
- impregneer de ontstane breukvlakken;
- markeer de plaatsen waar monsters zijn genomen zodat deze terugvindbaar zijn;
- reinig de omgeving na afloop zorgvuldig, verpak elk verdacht materiaal als asbesthoudend;
- verpak de monsters dusdanig dat er geen asbeststof kan vrijkomen bij onzorgvuldige
behandeling tijdens verzending of transport.
8.3.3.

Inventarisatie van risicovolle materialen

Bij het inventariseren van niet-hechtgebonden asbest of asbesthoudende materialen is er een reële
kans op blootstelling. Dit geldt met name voor situaties waarbij het evenwicht wordt verstoord,
bijvoorbeeld het openen van plafonds, het betreden van kruipkelders of technische ruimten.
In dat geval dienen er adequate beschermingsmaatregelen te worden genomen en de besmetting van
aangrenzende bouwdelen te worden voorkomen.
Bij (vermoeden van) zwaar met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen vervuilde ruimten
dient de inventarisatie in containment te worden uitgevoerd.
8.3.4.

Ernstige besmettingen die een direct blootstellingsrisico opleveren

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende
materialen wordt aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners / gebruikers van een
gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover terstond ingelicht te worden. Het kan nodig zijn
daarbij dringend te adviseren per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een
risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren.
Zie tevens SC 540 par. 10.5 “gedragscode”.
Toelichting
Weigert een opdrachtgever om maatregelen te nemen om bewoners/gebruikers tegen de blootstelling aan asbest te
beschermen, dan kunnen in uiterste consequentie andere stappen worden ondernomen.
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De belangrijkste activiteit van het asbestinventarisatiebedrijf is het inventariseren van asbesthoudende
materialen en/of secundaire bronnen in een gebouw, constructie of object.
Met behulp van de verkregen informatie kunnen de asbesthoudende materialen worden verwijderd. Het
asbestinventarisatierapport is daarom van groot belang voor het zorgvuldig en hygiënisch verantwoord
verwijderen van asbest.
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de resultaten van de asbestinventarisatie dienen
te worden gerapporteerd. Voor minder omvangrijke asbestinventarisaties dient eenzelfde model te
worden gehanteerd.
SC-540 par. 9.4 geeft een evaluatieformulier dat altijd in het inventarisatierapport dient te worden
opgenomen.
In Appendix A is een opsomming gegeven van de verplichtingen van de opdrachtgever conform het
Asbestverwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbeleid. Deze dienen ter informatie aan de
opdrachtgever als bijlage aan het inventarisatierapport te worden toegevoegd. Voor “eenvoudige”
asbestinventarisaties dient eenzelfde model te worden gehanteerd.
Het is gebruikelijk om behalve een schriftelijke versie, ook een digitale versie van het rapport aan de
opdrachtgever aan te bieden. De digitale kopie is beveiligd, zodat daarin geen veranderingen aangebracht kunnen worden (doorgaans een PDF-file). Desgewenst kunnen tabellen, tekeningen en andere
bijlagen in het oorspronkelijke format (b.v. Word of Excel) worden meegeleverd, zodat een opdrachtgever deze kan gebruiken als basis voor een asbestbeheersplan. Wel moet daarbij duidelijk aan de
opdrachtgever worden vermeld dat alle door hem aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen niet
meer onder verantwoordingen van het inventarisatiebureau vallen, tenzij deze gegevens door het
inventarisatiebureau zijn gevalideerd. Dit geldt ook voor via het Internet werkende systemen van
gegevensuitwisseling. Voor alle digitale systemen geldt dat deze afdoende beveiligd moeten zijn.
9.2.

Inventarisatierapport type A

Dit omvat de inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object. Bij de inventarisatie kan gebruik worden gemaakt van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).
Indien relevant voor het bouwwerk of object wordt tevens een opsomming gegeven van de vermoedelijk niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in het bouwwerk of object, waarop in tweede
instantie een aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd zal moeten worden. Deze bevinding dient
in de samenvatting van het rapport te worden aangegeven. Het inventarisatierapport type A zal kunnen
dienen als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning.
Dit rapport dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
9.2.1.

Titelblad

Waarop is vermeld:
Naam van de opdrachtgever;
Naam van het uitvoerende inventarisatiebedrijf met het certificaatnummer;
Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid, constructie of object;
Het type onderzoek met als resultaat dit inventarisatierapport type A;
Datum van interne autorisatie.
9.2.2.

Samenvatting

Hierin zijn alle relevante uitkomsten van het onderzoek kort en bondig samengevat. Tevens dient hier
aangegeven te worden of er een redelijk vermoeden bestaat op de aanwezigheid van in de constructie
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verborgen asbesthoudende materialen. De beperkingen en uitsluitingen die expliciet bij deze inventarisatie behoren, dienen te zijn aangegeven.
9.2.3.
9.2.4.

Omschrijving van de opdracht
Een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden;
Een eenduidige en volledige identificatie van de onderzochte bouw- en constructiedelen,
voorzien van plaats, adres en datum;
De persoon of personen die de inventarisatie heeft/hebben uitgevoerd;
Het type inventarisatie;
Datum van interne autorisatie.
Methoden

Een omschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden.
9.2.5.
-

-

9.2.6.
-

9.2.7.
-

9.2.8.
-

-

Resultaten
Resultaten van het vooronderzoek (historisch onderzoek, desk research);
Een kwalitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen (type product,
soort(en) asbest en gehalte, toepassing);
Een overzicht van de genomen monsters;
Een overzicht van de analyseresultaten zoals aangeleverd door het geaccrediteerde
laboratorium;
Een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte
plaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbestbevattend
materiaal etc; deze gegevens dienen als input voor het indelen in één van de drie
risicoklassen;
Plaatsen die niet geïnventariseerd zijn, maar wel opgenomen zijn in de eenduidige en volledige
identificatie van de onderzochte bouw- en constructiedelen.
Indeling in risicoklassen bij verwijdering
Geef voor elk type / toepassing asbesthoudend materiaal aan hoe dit gedemonteerd of
gesloopt moet worden. Indien er gelijkwaardige methoden zijn, geef deze ook aan;
Geef voor de gekozen verwijderingsmethode(n) per type/toepassing materiaal een onderbouwde samenvatting van de gevonden verwijderingsvoorwaarden met de daarbij gevonden
risicoklassenindeling. Maak daarbij gebruik van een aantoonbaar op de actuele asbest wet- en
regelgeving gevalideerd werkwijze voor de vaststelling van de risicoklassen, zoals SMA-rt, en
de daarin aangegeven onderbouwing. Een brongerelateerde output van de risicoklassebepaling dient herleidbaar vermeld te worden in het rapport.
Conclusies en aanbevelingen
Een puntsgewijze samenvatting van alle conclusies en aanbevelingen;
Onderbouwing van het redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie
verborgen asbesthoudende materialen;
Voor zover relevant: Aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek conform NEN 2991
(Risicobeoordeling in niet-sloopsituaties).
Bijlagen bij het inventarisatierapport:
Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen waarin de asbesthoudende materialen zijn
ingetekend. Indien deze desgevraagd niet door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld,
dan zal met het oog op een eenduidige duiding van de asbesthoudende materialen het
asbestinventarisatiebedrijf deze dienen te vervaardigen;
Foto’s;
Indien relevant: digitale informatiedragers met onderzoeksgegevens (CD-ROM of DVD);
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Integrale opname van een kopie van de analysecertificaten;
Wanneer bij de inventarisatierapporten gebruik gemaakt is van validatiemetingen conform NEN
2939, dient de rapportage daarvan bij het inventarisatierapport gevoegd te worden;
Appendix A van SC-540 Bijlage B Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Weten regelgeving;
Blanco evaluatieformulier voor onvoorzien asbest conform SC-540 Bijlage B par. 9.4;
Brongerelateerde output van de risicoklassebepaling.
Aanvullend inventarisatierapport type B

Het asbestinventarisatierapport type B is het resultaat van de aanvullende inventarisatie van alle
redelijk veronderstelde niet-direct-waarneembare asbest en asbesthoudende producten etc. die direct
voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek zijn opgespoord en waarbij de
bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie is aangetast (voorbeeld: in de fundering
gegoten asbestcement leidingwerk).
De directe aanleiding tot een dergelijke inventarisatie is de vaststelling, tijdens inventarisatie type A (zie
par. 9.2), van het redelijke vermoeden van in het bouwwerk of object niet-direct-waarneembare asbest
en asbesthoudende producten.
Het asbestinventarisatierapport type B vormt een aanvulling op het asbestinventarisatierapport type A.
9.4.

Evaluatieformulier als verplicht onderdeel van het inventarisatierapport

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgavedatum
3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
SCA-code
Naam
Verzonden naar
1.
Door (naam)
datum
Paraaf

Plaats

Handtekening
2.

Hoeveelheid

3.
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APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN
REGELGEVING

1. 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 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 sloopvergunning 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 sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) 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.
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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.
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 sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het
bedrijf dat de sloop uitvoert.
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APPENDIX B EEN OVERZICHT VAN ASBESTHOUDENDE PRODUCTEN IN BOUWWERK /
OBJECT
Dit overzicht is indicatief en bevat de meest voorkomende asbesthoudende producten. Het bestaan
van dit indicatieve overzicht is geen rechtvaardiging om af te zien van monstername en –analyse bij
inventarisaties.
Tabel B-1 Asbest oorspronkelijk in hechtgebonden vorm
Product

Waar aan te treffen

asbestcement

gevels, dakbeschot,
rondom schoorstenen,
stelplaatjes, betonbekisting, fundering

vlakke plaat

Mate waarin het is
toegepast
vaak

Uiterlijk

Asbestsoort (en) en
gehalte in
gewichtsprocenten

grijze plaat van 3
mm tot 8 mm dik,
vaak aan één kant
‘wafelstructuur’

10 % – 15 % chrysotiel

ook vaak: vochtwerende
plaat aan binnenzijde
van enkelsteens muur

soms ca. 2 – 5 %
crocidoliet (alleen bij
dikke platen)

asbestcement
vlakke gevelplaat
met ‘coating’

decoratieve
buitengevels, galerij,
systeembouw,
‘sandwich’panelen

vrij algemeen in flats

als vlakke plaat
maar met aan één
kant gekleurde
geëmailleerde of
gespoten ‘coating’

10 % – 15 % chrysotiel

asbestcement
schoorsteen of
luchtkanaal

bij kachel of
CV-installatie,
ventilatiekanalen

vaak

rond of vierkant
kanaal, verder als
vlakke plaat

10 % – 15 % chrysotiel

asbestcement
bloembak

zowel buiten als binnen,
balkons

vaak

in diverse vormen,
verder als vlakke
plaat, meestal
dunner dan
betonnen bak

10 % – 15 % chrysotiel

asbestcement
golfplaat

daken van schuren en
garages,
fietsenstallingen enz.

Vaak

als golfplaat, in
diverse diktes,
dikkere platen
bevatten soms ook
blauwe asbest
(grote schuren);
soms met ‘coating’

10 % – 15 % chrysotiel

geelbruine, dunne
plaat lijkt op
hardboard

2 % – 5 % chrysotiel

ook vaak: in opstortingen onder cv-ketels

buitentoepassingen
van asbestcement
golfplaat worden als
niet-hechtgebonden
beschouwd

soms ca. 2 – 5%
crocidoliet

asbestcement met
cellulosevezels
(asbestboard)

alleen geschikt voor
binnentoepassingen,
aftimmeringen,
inpandige kasten

vaak

asbestcement
dakleien

imitatieleien

regelmatig

vlakke plaatjes, aan
één zijde ‘gecoat’

10 % – 15 % chrysotiel

asbestcement
standleidingen,
waterleiding of
rioolbuizen

afvoer toilet, leidingen
ingegoten in fundering

vaak
asbestcement standleidingen worden als
niet-hechtgebonden
beschouwd

als luchtkanaal,
maar dikker

10 % – 30 % chrysotiel

soms spoor (0,1 % – 2 %)
crocidoliet

(gehalte afhankelijk van
mate van uitloging)
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Waar aan te treffen

asbestcement

vensterbanken en
schoorsteenmantels

regelmatig

als marmer, in
breuk- of
zaagvlakken zijn
dunne witte vezels
zichtbaar

petrochemische
installaties/fabrieken

weinig

diverse
kleuren,afgewerkt
met asbestvrije
epoxy-oplaag

chrysotiel en/of amosiet
tot ca. 30 %

harde tegel met
meestal een wit
gevlamd motief;
niet zonder
analyse vast te
stellen. Ook de
bitumineuze
lijmlaag kan
asbest bevatten

0,1 % – 5 % chrysotiel

als “stopverf” of
als zwarte
bitumenlaag
(ondertegels) in
plastische matrix

0,1 % – 2 % chrysotiel

gebonden in
kunststof met
vulmiddelen

30 tot > 60 % chrysotiel
of crocidoliet

imitatiemarmer en
imitatienatuursteen

dekvloeren,
brandwerende-

brandgevaarlijke
fabriekshallen
harde
asbesthoudende
vinyltegels

toiletten, keukens,
fabriekshallen,
opslagruimten,
openbare gebouwen

regelmatig, meestal bij
de bouw gelegd

kit, asbesthoudend

beglazingskit
bitumineuze kit voor
lijmen vinyltegels

regelmatig

afdichting
dilatatievoegen
pakkingen en
frictiematerialen
(nieuw product)

oudere motoren,
(scheeps)leidingwerk,
industrie

regelmatig

Uiterlijk

Asbestsoort (en) en
gehalte in
gewichtsprocenten
10 % – 30 % chrysotiel

Product

(homogeen verdeeld)

(vaak inhomogeen
verdeeld)

gebruikte pakkingen
zijn meestal niet meer
hechtgebonden

De aanduiding ‘hechtgebonden’ geldt voor het nieuwe product. Door verwering en slijtage kan de hechtgebondenheid
van deze producten in de loop der tijd afnemen.
Deze producten kunnen door visuele waarneming als ‘verdacht asbesthoudend’ worden herkend. Alleen door analyse
volgens NEN 5896 kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke
asbestsoorten zijn toegepast.
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Tabel B-2 Asbest in niet-hechtgebonden vorm
Product

Waar aan te treffen

afdichtkoord

afdichting
schoorstenen,
kachelruitjes en
-deurtjes, in
dilatatievoegen,
pakkingkoord

Mate waarin het is
toegepast

Uiterlijk

Asbestsoort (en) en
gehalte in
gewichtsprocenten

regelmatig, vooral in
oude haarden en
allesbranders en
gebouwen van voor
1975

wit tot vuilgrijs pluizig
koord

> 60 % chrysotiel

isolatiemateriaal CV-ketel en CVleidingen, stoomleidingen enz.

soms in oudere
woningen, centrales,
chemische fabrieken

losse vezelmassa,
soms vermengd met
gips of kalk

> 60 % chrysotiel,
amosiet of crocidoliet

asbesthoudend
stucwerk

op (vochtige) muren
en plafonds

weinig toegepast

vezelige korrelstructuur

30 % – 60 % amosiet,
crocidoliet of chrysotiel

amosiethouden
d brandwerend
board

onder CV-ketels,
wanden CV-kast,
electriciteitskast,
plafonds,
trapbeschot,
brandkeringen

regelmatig, vooral in
flats en grotere
complexen

lichtbruin tot geel,
zachtboardachtig

30 % – 60 % amosiet

asbestkarton

bekleding zoldering

weinig toegepast

lichtgrijs, kartonachtig

30 % – 60% chrysotiel

‘asbestplaatje’

vlamverdeler

wordt soms nog in
keukens aangetroffen

grijs, kartonachtig in
metalen frame

> 60 % chrysotiel

‘wonderplug’

doe-het-zelfmateriaal

wordt soms nog
aangetroffen

mengsel van losse
asbestvezels en gips

30 % – > 60 %
chrysotiel

hittevaste
elektrische
isolatie

oude strijkijzers of
broodroosters, haardrogers,
schakelaars, trafo’s
enz.

wordt soms nog
aangetroffen

grijs, kartonachtig

30 % – 60 % chrysotiel

spuitasbest

meestal op staalconstructies
fabriekshallen,
kantoorgebouwen

wordt zelden in
woningen aangetroffen

grijze (of blauwe)
vezelmassa

> 60% meestal
amosiet

woningen: keukens,
trappen enz.,
geproduceerd vóór
1980

vaak

vinylzeil met
asbesthoudend
e onderlaag

soms tevens
chrysotiel

soms ook crocidoliet
zeer divers, alleen te
herkennen door analyse
onderlaag

chrysotiel
(onderlaag 30% – 60 %)

Deze producten kunnen door visuele waarneming als ‘verdacht asbesthoudend’ worden herkend. Alleen door analyse
volgens NEN 5896 kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke
asbestsoorten zijn toegepast.
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Tabel B-3 Asbesthoudende producten op schepen en booreilanden
Mate waarin
het is
toegepast

Product

Waar aan te treffen

asbestcement
afsmering op
spuitasbest

technische ruimten,
afscherming,
trappenhuis

vaak

asbestcement
beplating

trappenhuis, plafond

frictiematerialen
afdichtkoord

Uiterlijk

Asbestsoort(en) en gehalte in
gewichtsprocenten

geverfd in diverse
kleuren

10 % – 20 % chrysotiel

regelmatig

grijze platen

10 % – 20 % chrysotiel

ankerspillen, winches,
lieren

vaak

bruin, grijs

chrysotiel of crocidoliet tot circa
40 %

vaak

diverse maten en
kleuren

chrysotiel tot circa 100 %

(vet) pakking

in schroefassen,
afsluiters, opslag,
toegangsluiken en
toegangsdeuren

dekvloeren

booreilanden, tankers

regelmatig

diverse kleuren, afgewerkt met epoxylaag

chrysotiel en/of amosiet tot ca.
30 %

isolatiemateriaal

scheepsleidingen,
zoals “calciet”, water,
stoom, ‘hot-oil’,
ventilatiesysteem,
uitlaten van motoren,
tussenwanden
(‘sandwich’schotten)

vaak

crème, niet glimmend

60 % – 80 % amosiet

spuitasbest

brandschotten,
brandwering

regelmatig

blauwe of grijsbruine
vezelmassa

60 % – 80 % amosiet of
crocidoliet

vinylzeil met
asbesthoudende
onderlaag

persoons- of
bemanningshutten

regelmatig

zeer divers, alleen te
herkennen door
analyse onderlaag

30 % – 60 % chrysotiel

asbesthoudende
schotten

schakelkasten

regelmatig

witte schotten,
scheidingsschotten

30 % – 60 % chrysotiel

3 % – 5 % crocidoliet

Deze producten kunnen door visuele waarneming als ‘verdacht asbesthoudend’ worden herkend. Alleen door analyse
volgens NEN 5896 kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke
asbestsoorten zijn toegepast.

