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Titelblad         Projectnummer 052.18 

 

Reikwijdte asbestinventarisatie      Locatie    

  Gehele bouwwerk         Louise de Colignystraat 11 

  Gehele object        7001 GD Doetinchem 

  Gedeelte bouwwerk                                                   Kantoorgebouw                   

  Gedeelte object          

  Gehele bouwwerk, inclusief gebied rondom bouwwerk     

  Gehele object, inclusief gebied rondom object        

  Uitsluitend gebied rondom bouwwerk  

  Uitsluitend gebied rondom object 

               

Datum veldwerk:   30-01-2018 en 23-03-2019   Uit naam van 

Datum autorisatie:   16-05-2019     N.v.t. 

Datum geldig tot:  16-05-2022      

  

Onderzoeker(s)         Opdrachtgever 

DIA:     G.C. Broekman     Buha BV 

Ascert code:    04E-170118-140392    Havenstraat 80 

Tech. Verantwoordelijke:   G.C. Broekman     7005 AG Doetinchem 

Ascert code:     04E-170118-140392          

 

Onderzoeksgebied         Contactpersoon 

kantoorpand         P. Nijman   

          0314-377203  

Inventarisatiebureau       p.nijman@buha.nl   

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.          

Schonenvaardersstraat 9          

7418 CC Deventer         

Telefoon: 0570 572272         

Info@GCBasbestadvies.nl                                                                                                    

              Ascert-n r: 07-D070072 

www.gcbasbestadvies.nl 

 

Geschiktheid asbestinventarisatie: 

  Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

  Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

  Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

  Geschikt voor volledige renovatie of totaal sloop 

 

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.  

Deventer 16-05-2019 

G.C.Broekman 
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2.1 Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie  

2.2 Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport 

2.3 Bemonsterde plaatsen met asbesthoudende materialen 

2.4 Ontoegankelijke plaatsen  

3. Omschrijving van de opdracht  
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4.1 Opzet van het onderzoek 

4.2  Bemonstering 

4.3  Laboratoriumwerkzaamheden 

4.4  Monster-/materiaalcodering 
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5.1  Vooronderzoek 

5.2  Veldwerkzaamheden  

5.3  Overzicht materiaalanalyse(n)  

5.4  Overzicht overige analyse(n): luchtmonster(s) en/of kleef(stof)monster(s) 

6. Informatie met betrekking tot de asbestinventarisatie 

6.1  Indeling risicoklassen  

6.2  Asbestinventarisatieplicht 

6.3  Rapportage 

7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1  Aanbeveling(en) 

7.2 Aandachtspunt(en) opdrachtgever/eigenaar 

7.3 Conclusie(s) 

 

Overzicht Bijlage 
A      Plattegrond(en) en/of tekening(en) 

B      Bronblad(en) 

C      Beknopt verslag van alle inspanningen 

D      Foto overzicht 

E      Analysecertificaten 

F      SMA-rt risicoklasse beoordeling 

G      Validatiemetingen (indien van toepassing) 

H      Risicobeoordeling  

I        Verplichtingen van de opdrachtgever 

J       Evaluatieformulier 

 

Overzicht plattegrond en onderzoeksgebied 
01.    Locatieaanduiding 

02.    Situatieschets kelder, begane grond, verdieping en zolder van het kantoorpand 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden.  

Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. 

tenzij deze wijzigingen door GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. zijn gevalideerd. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen 

intern gebruik, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de auteur. 
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1. Inleiding 

 

In opdracht van Buha BV te Doetinchem  is door GCB Asbestonderzoek en Advies op 30-01-2018 en 23-03-2019 een 

asbestinventarisatie uitgevoerd. Het betreft een inventarisatie van het kantoorpand aan de Louise de Colignystraat 11 te 

Doetinchem.  

De locatie is weergegeven op het voorblad en de bijlagen (overzichtsfoto’s). 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 (werkveld 

specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie). 

 

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder  

Asbest (DIA) aan de hand van visueel direct waarneembare (verdachte) asbest materialen. 

 

De technische verantwoordelijke van GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. verzorgt de eindbeoordeling en autorisatie van deze 

rapportage. 

 

Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende 

Redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop/renovatie/verbouwing 

Dient men dan ook alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 

 

GCB Asbestonderzoek en Advies te Deventer aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade 

voor opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij er sprake is van 

bewijsbaar grove schuld of nalatigheid, bijvoorbeeld door opzet, één en ander vermeld in de leveringsvoorwaarden DNR 2011 

van GCB Asbestonderzoek en Advies te Deventer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Revisiestatus  

Het geldige rapport is degene met de meest recente datum en het hoogste versienummer. Eerdere versies komen met de 

komst van een nieuw versienummer te vervallen: 

 

Versie  Autorisatie Wijzing(en) 

1e 10-02-2018 Geen, eerste uitgave 

2e  25-03-2019 Aanvullend onderzoek 

3e  30-04-2019 Geschiktheid rapportage aangepast 

4e  10-05-2019 Tekstuele aanpassing bij paragraaf 2.2 

5e  16-05-2019 Hoeveelheden Bron A01 en A03 aangepast in bronblad en SMA-rt 
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2. Samenvatting 

Bij sloop- en renovatieactiviteiten adviseren wij altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Ingeval van twijfel over de 

samenstelling van een materiaal is het verzoek om met ons zo spoedig als mogelijk contact op te nemen. 

 

2.1 Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie 

Tijdens de inventarisatie is het kantoorpand geheel onderzocht.  

 

2.2 Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport 

Dit rapport is geschikt voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal wat in deze rapportage is opgenomen. Na 

sanering van het asbesthoudende materiaal wat in deze rapportage is opgenomen, is het noodgebouw geschikt voor volledige 

renovatie of totaal sloop. In het hoofdgebouw heeft alleen een visuele inspectie plaatsgevonden en dit gedeelte is dus niet 

geschikt voor volledige renovatie of totaal sloop. Mochten hier (sloop) werkzaamheden gaan plaatsvinden dan dient er een 

aanvullend destructief onderzoek plaats te vinden. 

 

2.3 Bemonsterde locaties met asbesthoudende materialen 

In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte locaties.  

De monsters zijn onderzocht door geaccrediteerd laboratorium, conform NEN 5896 of ISO 14966 op aanwezigheid van asbest 

of aan de hand van naslagwerk bepaald (o.a. Intechnium handboek). 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de asbesthoudende materialen vermeld. De aangegeven hoeveelheden zijn bij 

benadering vastgesteld. Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van deze benadering: 

 

Broncode Plaats Toepassing Hoeveelheid Risicoklasse 

A01 Noodgebouw Sandwichpaneel  55 m²  2 

A02 CV ruimte kelder Pakkingen 33 stuks 1 of 2A 

A03 Noodgebouw Wandbeplating  55 m²  2 

 

 

Er (is) zijn geen bronnummer(s) die afwijken aan de hand van de bepaling risicoklasse en verwijdermethode SMA-rt: 

Broncode Reden van afwijking  Bepaald door 

- - - 

 

 

2.4 Ontoegankelijke plaatsen 

Gedeelte bouwwerk/object/installatie/werkgebied Reden Te verwachten asbestbron(nen) 

- - - 
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3. Omschrijving van de opdracht 

Opdrachtomschrijving: Asbestinventarisatie van Louise de Colignystraat 11, 7001 GD te Doetinchem 

Onderzocht(e) 

bouwwerk(en)/object(en) 

Identificatie: kantoorpand  

Adres: Louise de Colignystraat 11, Doetinchem Datum: 30-01-2018 en 23-03-2019 

Door opdrachtgever ter 

beschikking gestelde 

documenten: 

Tekening 

Voorafgaande 

inventarisatierapporten: 

Bureau:  Ascert-code:  

Projectnr.:  Datum:  

Adviseur (Deskundig 

Inventariseerder Asbest): 
G.C. Broekman Ascert-code: 04E-170118-140392 

Medewerkers: N.v.t.  

Datum van uitvoering: 30-01-2018 en 23-03-2019 

Datum interne autorisatie: 16-05-2019 

Autorisatie door:  T. Broekman 

Paraaf autorisatie: 
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4.    Methoden 

4.1  Opzet van het onderzoek  

Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als 

tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews met (bv. met vroegere betrokkenen) in relatie tot het 

bouwwerk/object/installatie technische eenheid. 

 

De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie 

(vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn.  

Ten behoeve van de inventarisatie worden: 

- bestaande documenten bestudeerd; 

- registraties gemaakt van interviews; 

- een werkgebied bepaald t.b.v. eventueel latere verwijdering asbesthoudende materialen; 

- verdachte materialen visueel geïnspecteerd; 

- monsters genomen van verdachte materialen en deze luchtdicht verpakken; 

- monsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn; 

- registreren van plaatsen waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen; 

- asbesthoudende materialen ingedeeld in een risicoklasse. 

 

Alle verdachte materialen worden bemonsterd. 

 

4.2 Bemonstering 

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak 

ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter 

bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van: 

 pincet              schaar             punttang                     mes                     

 priem              kniptang             tape                     combinatietang 

 

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal. 

De keuze van de toegepaste persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hechtgebondenheid van de te 

bemonsteren materialen. De indeling is als volgt: 

 

PBM:  persoonlijke beschermingsmiddelen bij vermoedelijk asbesthoudende materialen (1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall,   

handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte. 

 

4.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De geselecteerde monsters worden op de volgende asbestmineralen onderzocht: 

  Chrysotiel (wit asbest, serpentijn)    Actinoliet (groen asbest, amfibool) 

  Amosiet (bruin asbest, amfibool)    Anthofyliet (geel asbest, amfibool) 

  Crocidoliet (blauw asbest, amfibool)    Tremoliet (grijs asbest, amfibool) 

 

4.4 Monstercodering 

Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering MA, beginnend bij 01 waarna de cijfers oplopen  

(voorbeeld MA01, MA02,etc.). 
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5. Resultaten   

5.1 Vooronderzoek 

De gegevens die wij voor dit voorbereidend onderzoek kunnen gebruiken variëren van mondelinge informatie van een 

gebouwbeheerder tot het volledige bouwarchief. Bij aanvaarding van de opdracht is de opdrachtgever gevraagd deze 

informatie beschikbaar te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zo volledig mogelijk, de beschikbare 

(historische) gebouwinformatie beschikbaar te stellen. Indien noodzakelijk heeft de DIA op locatie getracht aanvullende 

informatie in zijn bezit te krijgen. 

 

Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten ter beschikking gesteld: 

 

 

 

 

Een interview is gehouden met de (vroegere) betrokkenen in relatie tot het bouwwerk/object (zie bijlage C): 

- Opdrachtgever 

 

Op basis van de ontvangen informatie zijn asbestverdachte materialen aanwezig op de volgende plaatsen: 

Plaats Toepassing Bijzonderheden 

Vaste vloeren Zeil / Lijm - 

Koven schachten Buis - 

 

 

5.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30-01-2018 en 23-03-2019. Er zijn 8 verdachte bronnen bemonsterd en 

geanalyseerd. 

 

5.3 Overzicht materiaalanalyse(n)   

Van elk type  / toepassing asbest(verdacht)materiaal is tenminste één representatief monster genomen en geanalyseerd door 

een geaccrediteerde laboratorium conform NEN 5896 middels PLM (polarisatie lichtmicroscopie) en/of ISO 14966 (methode 

NEN 2991) middels SEM (scanning elektronen microscopie):   

 

Monster nr.  Analyse cert.  Materiaal Analyseresultaat 

MA01 STL.88405 Zeil Niet aantoonbaar 

MA02 STL.88405 Vlakke plaat Chrysotiel 10-15% 

MA03 STL.88405 Board Niet aantoonbaar 

MA04 STL.88405 Pakking Amosiet 0,1-2% 

Chrysotiel 30-60% 

MA05 STL.88405 Stopverf Niet aantoonbaar 

MA06 STL.88405 Lijm Niet aantoonbaar 

MA07 STL.88405 Stopverf Niet aantoonbaar 

MA08 STL.88405 Isolatie Niet aantoonbaar 

 

 
 
 
 

Beschikbaar gestelde documenten 

01 Tekening 
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5.4 Overzicht overige analyse(n): luchtmonster(s) en/of kleef(stof)monster(s)  

Wanneer er tijdens het asbestinventarisatie asbest(verdachte)toepassingen worden aangetroffen die kunnen leiden tot 

blootstellingsrisico’s is de opdrachtgever ter stond geïnformeerd. Afhankelijk van de mate van beschadiging, soort asbest     

en hechtgebondenheid wordt een aanvullend verontreinigingsonderzoek op het bestaande Type-A asbestinventarisatie 

uitgevoerd en geanalyseerd door een geaccrediteerde laboratorium conform NEN 5896 middels PLM (polarisatie 

lichtmicroscopie) en/of ISO 14966 (methode NEN 2991) middels SEM (scanning elektronen microscopie):   

 

Monster nr.  Analyse cert.  Betreft  Analysemethode  Analyseresultaat 

- - Luchtkwaliteit en/of 

verontreiniging niet bepaald    

- - 
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6.  Informatie met betrekking tot de asbestinventarisatie 
 

6.1 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering 

Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het gecertificeerde 

asbestinventarisatiebureau ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is gebaseerd op het Besluit van 7 juli 2006 tot 

wijziging van het Arbo-besluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit 

besluit heeft het ministerie van SZW beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMA-rt in gebruik genomen. 

Per 5 juni 2014 is tevens het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de 

grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen, van kracht geworden (implementatie, d.d. 01 juli 2014). 

Per 1 januari 2017 is artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee de grenswaarde voor 

amfibolen is verlaagd van 10.000 naar 2.000 asbestvezels/m3. Bovendien is de risicoklasse-indeling gewijzigd; in plaats van 

risicoklassen 1,2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1,2 en 2A. Deze wijzigingen zijn in SMA-rt verwerkt. 

Per 1 maart 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van kracht. Deze regeling 

omvat het "Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie". 

 
 

 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken 

1 Van toepassing als bij sanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en Amfibolen) 
niet wordt overschreden. Dit geldt bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspanende en 
zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingsbedrijf hoeft voor deze werkzaamheden niet 
gecertificeerd te zijn. 

2 Van toepassing als bij asbestsanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en < 
2.000 asbestvezels/m³ Amfibolen) wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kunnen de 
asbesthoudende toepassingen in open lucht of containment met onderdruk verwijderd worden. 
De adembescherming bestaat uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving. 

2A Van toepassing als bij asbestsanering de vezelconcentratie meer bedraagt 2.000 asbestvezels/m³ 
(Amfibolen). Voor deze klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden 
asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzwaard (SEM-
metingen). De asbesthoudende toepassingen dienen in de regel in containment met onderdruk 
verwijderd te worden (uitzonderingen op deze regel zijn binnen de SMART-database mogelijk 
gemaakt). De adembescherming bestaat afhankelijk van de vezelconcentratie uit een volgelaatsmasker 
met onafhankelijke of afhankelijke lucht aandrijving (keuze door SMART bepaald). 

 
 
 

6.2 Asbestinventarisatieplicht 

De asbestinventarisatieplicht geldt bij: 
- het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten 

waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt; 
- het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objecten; 
- het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen. 

 
Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in 
risicoklasse 1, 2 of 2A). De resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport. De uitzonderingen op de 
inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het gecertificeerde asbestsaneringssregime betreffen: 
- bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd; 
- asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voor zover zij deel 

uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet. 
- asbesthoudende rem- en frictiematerialen; 
- asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen; 
- het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen; 
- asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen; 
- asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren; 
- asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van minder 

dan 2250 KW; 
- wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms. 
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6.3    Rapportage 

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. aanvaardt haar opdrachten op basis van een inspanningsverplichting en niet op 

basis van een resultaatsverplichting waarbij wij onze werkzaamheden verrichten volgens de wettelijke voorgeschreven 

methoden. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventueel aan te treffen 

toepassingen welke binnen de beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethoden niet zijn ontdekt.  

Een oorzaak kan zijn dat het aantal beschikbare gebouwdocumenten vaak beperkt of onvolledig is. Hoe meer informatie 

beschikbaar is hoe groter de kans dat de asbesttoepassing(en) kan worden ontdekt, weergegeven in bijlage C. 

 

Het leveren van een kwaliteitsniveau dat is afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers is onze hoofddoelstelling. 

De beoordeling van het door ons geleverde product door onze afnemers, in de vorm kritiek of voorstellen van verbetering 

zijn voor ons dan ook een bruikbaar middel om onze kwaliteitsdoelstelling te kunnen bereiken. Elke vorm van 

commentaar wordt binnen dit kader door ons dan ook zeer gewaardeerd. 

 

Om uw commentaar direct aan ons kenbaar te kunnen maken kunt u gebruik maken van het evaluatieformulier 

toegevoegd als bijlage J. Uiteraard zullen wij u informeren op welke wijze wij van uw opmerkingen gebruik hebben 

kunnen maken. 

 

De basis van deze rapportage wordt gevormd i.c.m. de plattegronden in bijlage A en bijlage E en F. 

De bijlage I zijn wettelijk verplichte bijlagen die door de aannemer kunnen worden gehanteerd om de eventueel tijdens 

de sloopwerkzaamheden geconstateerde afwijkingen te kunnen terug melden en die een duidelijk overzicht geven van 

de verplichtingen die een opdrachtgever overeenkomstig de geldige wet- en regelgeving zelf heeft. 

 

Met het veldonderzoek worden de onderzoek locaties systematisch onderzocht, deze inspectie vindt deels plaats 

middels een checklist aan de hand waarvan tevens alle specifieke projectbeperkingen zullen worden bepaald. 

 

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het asbestinventarisatierapport ouder is dan drie jaar 

(uiterlijk na 16-05-2022), dan dient het asbestinventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

 

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.  

http://www.gcbasbestadvies.nl/ 

info@gcbasbestadvies.nl 

Tel. 0570 572272  
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7.Conclusies en aanbevelingen. 

7.1 Aanbeveling(en)  

In de bronbladen zijn volledige opsommingingen vermeld van alle geïnventariseerde asbesthoudende materialen, inclusief 

gegevens, foto’s, SMA-rt risicoklasse en saneringsadviezen. 

 

Er is wettelijk geen saneringsplicht. Gebruikers en/of derden (gebruikers van een bouwwerk) mogen niet blootgesteld worden 
aan risicovolle asbest materialen en/of vezels.  
 

Aan asbesthoudende materialen mogen geen werkzaamheden / bewerkingen (boren, zagen, breken e.d.) worden uitgevoerd 

en/of derden mogen niet worden blootgesteld aan asbest. 

 

De asbestbron(nen) die niet verwijderd worden dienen, in het kader van de zorgplicht, beheerst te worden middels een 

beheersplan en eventueel bouwkundig- en/of duurzaam af te schermen. 

 

Het kan voorkomen dat voor bepaalde specifieke saneringshandelingen en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden geen 

gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval zal het gevalideerde 

systeem SMA-rt de zwaarste risicoklasse aangeven of op basis van de reeds gevalideerde methoden een risicoklasse 

aangeven. Daarom kan GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. validatiemetingen conform SC-548 uitvoeren om aan te 

tonen of de gekozen saneringsmethode voor het desbetreffende project inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. 

 

Wij kunnen voor u kostenraming, saneringskosten opgeven en/of sanering begeleidingen. Hierin kunnen wij u adviseren.   

 

7.2 Aandachtpunt(en) opdrachtgever / eigenaar: 

- De betrokken gebruikers en/of aannemers etc. informeren over de aanwezigheid van asbestbronnen. 

- Het is een wettelijke verplichting om bijv. installateurs, aannemers, gebruikers, onderhoudspersoneel etc. voorafgaande 

aan de hen uit te  voeren werkzaamheden, te wijzen op alle bevindingen van de asbestinventarisatie. 

- De opdrachtgever/eigenaar en/of beheerder(s) op basis van deze asbestinventarisatie op de hoogte te stellen van de 

bevindingen van dit onderzoek en de asbestinventarisatie zodanig te archiveren dat het voorafgaand en tijdens renovatie- 

en/of sloopwerkzaamheden als naslagwerk kan worden gebruikt.  

- Verplichtingen van de opdrachtgever is in bijlage I weergegeven. 

- Het evaluatieformulier ingeval van onvoorzien asbest is in bijlage J weergegeven.  

- Er is wel licht destructief onderzoek uitgevoerd; 

- Het onderzoeksgebied was tijdens het onderzoek wel in gebruik. 
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7.3 Conclusie(s): 
Dit asbestinventarisatierapport is volledig en geschikt voor aanvraag omgevingsvergunning / melding Bouwbesluit 2012.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat er geen spoedeisende asbestsanering(en) noodzakelijk is (zijn). 

 

Bij sloop- en renovatieactiviteiten adviseren wij altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Als tijdens de sanering, 

renovatie en/of sloop onvoorzien asbest(verdachte) toepassingen / materialen worden aangetroffen, dient dit ter stond gemeld 

te worden en door de melder geregistreerd te worden middels het evaluatieformulier bijlage J. Ingeval van twijfel over de 

samenstelling van een materiaal is het verzoek om met ons zo spoedig als mogelijk contact op te nemen.  

 

Er is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied/onderzoeksgebied valt. 

 

Gedeelte bouwwerk/object/installatie/werkgebied Reden  Te verwachten asbestbron(nen) 

N.v.t  - - 

 

 

Asbestbron(nen) risicoklasse 1 te laten verwijderen op basis van Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 en o.a. artikel 

4.44.  

 

Voorafgaand aan een renovatie en/of sloop van het gebouw moet(en) de asbestbron(nen) risicoklasse 2 en/of 2A verwijderd 
worden door een SC-530 gecertificeerd bedrijf op basis van Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 en o.a. artikel 4.48 
en/of 4.53a. 
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Bijlage A: Plattegrond(en) en/of bouwtekening(en) 
 

De opdrachtnemer die op basis van dit asbestinventarisatierapport de asbestbronnen verwijdert dient de  aangegeven 

hoeveelheden ter plaatse zelf te controleren. Dit asbestinventarisatierapport is geen bestek voor sloop, renovatie en / 

of asbestverwijdering. De toegevoegde plattegronden zijn een schets en niet op schaal.    
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GCB Asbestonderzoek en Advies

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen Kadaster)

Project: Blad: Datum: Situatieschets

8-2-20181052.18

LEGENDA

Formaat schets                      A4

Locatieaanduiding 

Onderzoeksgebied
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GCB Asbestonderzoek en Advies
Project: Blad: Datum: Situatieschets

052.18 2 16-5-2019
LEGENDA
Asbesthoudend
Niet asbesthoudend
Onderzoeksgebied
Formaat schets                       A3MA04/Bron A02

MA06

Kantoorpand

Begane grond

16,2 m¹

12
 m

¹
Kelder

MA02/Bron A01

39 m¹

18
 m

¹

A01

A0
1

16,2 m¹

A03

A0
3

Ref.MA02/Bron A03

A03

A03
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GCB Asbestonderzoek en Advies
Project: Blad: Datum: Situatieschets

052.18 3 8-2-2018
LEGENDA
Asbesthoudend        
Niet asbesthoudend   

Onderzoeksgebied
Formaat schets                       A3  

MA03

Kantoorpand
Verdieping

Zolder

MA08
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Bijlage B: Bronblad(en) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer: 

 
052.18 

Project:  Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem 

Broncode: A01 

Toepassing: Wandbeplating Afvoermogelijkheid Goed 

Materiaal: Sandwichpaneel Bereikbaarheid: Goed 

Locatie: Noodgebouw Waarneembaarheid: Goed 

Hechtheid: Hechtgebonden Risicoklasse: 2 

Hoeveelheid:  55 m²  
Wijze verwijdering 

(Bijlage E; SMA-rt): 
Buitensanering SMA-rt 

Bevestiging: Geschroefd Monsternummer: MA02 

Beschadigd Niet Analyseresultaat Chrysotiel 10-15% 

Verwering  Licht Analysecertificaat STL.88405 

Foto toepassing 

 

Opmerkingen 
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Projectnummer: 

 
052.18 

Project:  Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem 

Broncode: A02 

Toepassing: Pakking Afvoermogelijkheid Goed 

Materiaal: Afdichting Bereikbaarheid: Goed 

Locatie: Kelder Waarneembaarheid: Goed 

Hechtheid: Niet hechtgebonden Risicoklasse: 1 of 2A 

Hoeveelheid: 33 stuks 
Wijze verwijdering 

(Bijlage E; SMA-rt): 

In zijn geheel SMA-rt of 

Containment SMA-rt 

Bevestiging: Geklemd (afgeschermd) Monsternummer: MA04 

Beschadigd Niet Analyseresultaat 
Amosiet 0,1-2% 

Chrysotiel 30-60% 

Verwering  Niet Analysecertificaat STL.88405 

Foto toepassing 

 

Opmerkingen 

Indien men de pakking verwijderd in geheel inclusief de flenzen kan dit in SMArt risicoklasse 1  

SMArt is toegevoegd aan deze rapportage 
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Projectnummer: 

 
052.18 

Project:  Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem 

Broncode: A03 

Toepassing: Wandbeplating Afvoermogelijkheid Goed 

Materiaal: Vlakke plaat Bereikbaarheid: Goed 

Locatie: Noodgebouw Waarneembaarheid: Goed 

Hechtheid: Hechtgebonden Risicoklasse: 2 

Hoeveelheid:  55 m²  
Wijze verwijdering 

(Bijlage E; SMA-rt): 
Containment SMA-rt 

Bevestiging: Geschroefd Monsternummer: Ref.MA02 

Beschadigd Niet Analyseresultaat Chrysotiel 10-15% 

Verwering  Niet Analysecertificaat STL.88405 

Foto toepassing 

 

Opmerkingen 
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Bijlage C: Beknopt verslag van alle inspanningen 

De opdrachtgever is voorafgaand aan dit onderzoek verzocht om alle historische stukken (o.a. bestek, bestektekeningen, 

plattegrond, saneringsgegevens, bouwkundige informatie etc.) te verstrekken welke beschikbaar zijn en mogelijkerwijs 

verkrijgbaar zijn bij de eigenaar en/of gemeente(archief).   

 

Beschikbaar gestelde documenten 
Relevant t.b.v. 

onderzoek  

Asbest(verdachte) 

bronnen 

01 Tekening Ja Nee 

 

T.b.v. dit onderzoek is de volgende mondelinge informatie verstrekt  

Betreft  Resultaat interview 

Opdrachtgever  Niet bekend met eventuele asbesthoudende bronnen. 
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Bijlage D: Foto Overzicht 

  

Kantoorpand onderzocht Noodgebouw onderzocht 

  

Binnenzijde noodgebouw Vaste vloeren onderzocht 

  

Monsternamelocatie MA01 (asbest niet 

aantoonbaar) 

Noodgebouw heeft sandwichpanelen 
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Zolder onderzocht Monsternamelocatie MA03 (asbest niet 

aantoonbaar) 

  

Monsternamelocatie MA08 (asbest niet 

aantoonbaar) 

Vaste vloeren 

  

 Monsternamelocatie MA05 (asbest niet 

aantoonbaar) 
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Monsternamelocatie MA06 (asbest niet 

aantoonbaar) 

Monsternamelocatie MA07 (asbest niet 

aantoonbaar) 
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Bijlage E: Analysecertificaten 

Kwalitatieve analyse van asbest middels polarisatielichtmicroscopie (NEN 5896) of scannen elektronen microscopie (ISO 

14966). De methode van analyse beschreven in deze normen dienen te worden gebruikt bij het bepalen van eventuele 

asbestsoort(en) en bepaling van het asbestgehalte of verontreinigingsgraad van o.a. bouw- constructie en 

isolatiematerialen.   
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Stella projectnummer: STL.88405 
 
 

Opdrachtgever GCB Asbestonderzoek en Advies Datum aanmelding 31-01-18 
 Schonenvaardersstraat 9, 7418CC Deventer Datum analyse 01-02-18 
Referentie opdrachtgever 052.18 Datum rapportage 01-02-18 Versie 1 
Locatie monsterneming Louise de colingnystraat 11 Doetinchem Aantal monsters 8 
Monsterneming door Gerard Broekman  
 

 

  
  

 
1 / 1 

  
 

Materiaal conform NEN 5896 Aantal monsters: 8 

RESULTATEN Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896 

Monster nummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding Stella ID 

MA01 - Vloerafwerking zeil n.a.  < 0,1 n.v.t.  307174 

MA02 - Gevelplaat vlakke plaat chrysotiel 10-15 H 307175 

MA03 - Wandbeplating board n.a.  < 0,1 n.v.t.  307176 

MA04 - Afdichting pakking amosiet 
chrysotiel 

0,1-2 
30-60 

NH 307177 

MA05 - Afdichting stopverf n.a.  < 0,1 n.v.t.  307178 

MA06 - Lijmlaag lijm n.a.  < 0,1 n.v.t.  307179 

MA07 - Afdichting stopverf n.a.  < 0,1 n.v.t.  307180 

MA08 - Isolatie isolatie n.a.  < 0,1 n.v.t.  307181 

Toelichting: 

 NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal ook geen 
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform 
wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses. 

 Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Zeer veel vezels; + = Duidelijk vezels; +/− = 
Sporen van vezels; − = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen. 

 H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar 
 

 
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.  
Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium. 
 
Disclaimer:  
De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de 
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals 
omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende 
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of 
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer.  
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Bijlage F: SMA-rt risicoklasse bepaling 

 

In een SMA-rt uitdraai is per bronnummer de risicoklasse ingeval van verwijdering bedrijfsmatig. Per bronnummer kan het zijn dat 

er meerdere SMA-rt uitdraaien van toepassing zijn. Voor het bepalen van de risicoklasse voor verwijdering is gebruik gemaakt 

van een, op de actuele asbest wet- en regelgeving gevalideerde werkwijze voor de vaststelling van de risicoklassen, 

Stoffenmanager Asbest (SMA-rt) naar eer en geweten van deskundige inventariseerder asbest opgesteld. 
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438353)

GCB Asbest advies en onderzoek SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Louise de Colignystraat 11, Doetinchem
Projectcode 052.18
Projectnaam Doetinchem
Broncode Bron A01
Bronnaam Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 55 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer STL.88405

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

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

(1438353)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438358)

GCB Asbest advies en onderzoek SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Louise de Colignystraat 11, Doetinchem
Projectcode 052.18
Projectnaam Doetinchem
Broncode Bron A02 (RK1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 33 stuks
Percentage Chrysotiel 30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer STL.88405

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Vraag: Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1438358)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438360)

GCB Asbest advies en onderzoek SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Louise de Colignystraat 11, Doetinchem
Projectcode 052.18
Projectnaam Doetinchem
Broncode Bron A02 (RK2A)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 33 stuks
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest 30 - 60 %
Analysecertificaatnummer STL.88405

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

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

(1438360)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2019 om 11h39 (1439314)

GCB Asbest advies en onderzoek SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Louise de Colignystraat 11, Doetinchem
Projectcode 052.18
Projectnaam Doetinchem
Broncode Bron A03
Bronnaam Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 55 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer STL.88405

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

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

(1439314)

31



                              GCB ASBESTONDERZOEK en ADVIES B.V.            

 

__________________________________________________________________________________________ 

                    Projectnummer:  052.18    versie 5               datum: 16-05-2019                 GCB ASBESTONDERZOEK en ADVIES B.V. 

 

Bijlage G: Validatiemetingen 

Een asbestinventarisatierapport geeft per bron aan onder welke risicoklasse deze dient te worden verwijderd. De 

risicoklasse wordt bepaald door het gevalideerde risicoclassificatiesysteem SMA-rt. In de praktijk kan het zijn dat de 

door SMA-rt gegenereerde risicoklassen niet (geheel) overeenkomen met de werkelijkheid.  

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. kan een validatiemetingen conform SCi-548 uitvoeren om aan te tonen of de 

gekozen saneringsmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. Deze meting(en) voeren wij strikt uit 

volgens het protocol SCi-548, zodat er achteraf geen twijfel kan bestaan over de juistheid van de metingen. 

Geen validatiemeting uitgevoerd. 
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Bijlage H: Risicobeoordeling  

Risicobeoordeling NEN 2991: 2015 beschrijft de bepalingsmethode ter vaststelling van de asbestconcentraties in de 

binnenlucht en beoordelingskader voor blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, 

woningen, constructies, objecten, leegstaande bouwwerken en industriële installaties waarin asbesthoudende materialen 

zijn verwerkt. De risicobeoordeling is een aanvulling op de asbestinventarisatie maar niet bedoeld als eindcontrole na 

asbestverwijdering (bijv. NEN 2990). 

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. kan een risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren om aan te tonen of er 

sprake is van een asbestconcentratie in de binnenlucht.. Deze meting(en) voeren wij strikt uit volgens NEN 2991, zodat 

er achteraf geen twijfel kan bestaan over de juistheid van de risicobeoordeling. 

Geen risicobeoordeling uitgevoerd. 
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Bijlage I: Verplichtingen van de opdrachtgever 
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 omgevingsvergunning, 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 omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die 

daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestverwijderen; 

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

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 

 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 

 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 

wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen 

verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van 

het Arbobesluit/Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 
3. Asbestinventarisatierapport 
 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 

 

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 

Art. 3-1-b: 

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 

beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

 

Art. 3-2-b: 

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 

beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
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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 certificerendeinstelling. 

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 

bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 

van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 

bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 

inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond 

aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

 

 

Par. 4 - Bouwwerken 

Art. 10: 

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 

moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 

stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert 
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Bijlage J: Evaluatieformulier 

1. Asbestinventarisatiebedrijf 

Naam bedrijf  GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. 

Ascert-code   07-D070072 

Rapport nummer   052.18 

Vrijgave datum   16-05-2019 

 

2. Asbestinventarisatiebedrijf van onvoorzien asbest  

Naam bedrijf    

Ascert-code    

Rapport nummer    

Vrijgave datum    

  

Omschrijving onvoorzien asbest   

Omschrijving plaats                                  hoeveelheid  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asbestverwijderingsbedrijf   

Naam    

Ascert-code   

Naam  Handtekening  

Verzonden naar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Door (naam)               

Datum               

Paraaf               

Verzendlijst: 1=AIB Asbestinventarisatiebedrijf; 2=AIB onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever  

 

Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen dient direct contact te worden opgenomen met ons bureau. 

Wij zijn bereikbaar via 0570-572272 of  via info@gcbasbestenadvies.nl. 

 

Wij beschouwen het als onze plicht en als ons recht om alle door de asbestverwijderaar of door derden als 

asbestverdacht aangemerkte materialen welke niet in onze rapportage zijn vermeld te beoordelen en te bemonsteren.  

 

Wij accepteren nimmer enige aansprakelijkheid ten aanzien van materialen welke als asbestverdacht zijn  

verwijderd en waarvan ons bureau niet de exacte samenstelling heeft kunnen vaststellen. 
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