Bijlage V.2
CHECKLIST BEOORDELING ASBESTINVENTARISATIERAPPORT
Afvinken
voor
akkoord



Omschrijving

Het onderzoeksbureau dat de asbestinventarisatie heeft
uitgevoerd is SC-540 gecertificeerd?
In het onderzoeksrapport wordt aangegeven dat de
asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden conform de
SC-540.



Het rapport is opgemaakt ná 1 juni 2008



Het asbestinventarisatierapport is geschikt voor het gebruik
voorafgaand aan sloop?



Welke type onderzoek betreft het?
A
B



Indien type A onderzoek. Wordt er in het rapport vermeld dat er
vermoedelijk ook niet-direct waarneembaar asbest in het
bouwwerk aanwezig is?  ja  nee



 De inventarisatie betreft een volledig onderzoek van het
gehele bouwwerk.
 De inventarisatie betreft een onderzoek van een als
zelfstandig te beschouwen bouwkundige eenheid (vleugel,
verdieping netc.).



 Er zijn alleen niet-geïnspecteerde bouwdelen wegens de
noodzaak van destructie.  ja  nee



Het asbestinventarisatierapport is locatiespecifiek (geen kopie
van een rapport voor een andere locatie)?



De inventarisatie bestaat uit een historisch (dossier-) onderzoek
en een inventarisatie op locatie?




Voor asbestverdachte materialen is door middel van analyse
door een geaccrediteerd laboratorium de aanwezigheid van
asbest vastgesteld?
Het rapport vermeldt ondubbelzinnig de vindplaatsen van
asbest, en per vindplaats het type asbest, de hoeveelheid, de
wijze van voorkomen, de bevestigingsmethode, Indeling in

Toelichting

Zie www.ascert.nl

Is het inventarisatieplan ouder,
dan dient het rapport eventueel
geactualiseerd te worden, zie
overgangsregeling SC-100 op
www.ascert.nl
Andere soorten a.i. zijn:
• risico-analyse
• globale inventarisatie
Voor omschrijving van een type A
en B onderzoek zie onderzijde van
dit formulier.
LET OP, zo ja dan is er een
aanvullend type B onderzoek
noodzakelijk (Voor omschrijving
van de type onderzoeken zie
onderzijde van dit formulier).
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.
Niet onderzochte bouwdelen moet
het bureau expliciet vermelden!
beperkingen opgelegd door de
opdrachtgever zijn niet
toegestaan! Bij noodzaak van
destructie is een type B
onderzoek noodzakelijk
Te controleren door de vermelding
van het adres van het te slopen
object, en bijlagen zoals
plattegronden, foto’s etc.
De inventarisatie op locatie is van
belang omdat gebruikers na de
bouw zelf nog asbest kunnen
aanbrengen.
Voor geaccrediteerde laboratoria
zie www.rva.nl

risicoklassen en de kwaliteit van het materiaal?





Autorisaties, is het rapport door de eindverantwoordelijke
voorzien van een autorisatie. Is/Zijn de analyseresultaten
voorzien van een autorisatie
De conclusies zijn in overeenstemming met de rest van het
rapport?
Toets het asbestinventarisatierapport aan de in het verleden
verleende bouwvergunningen en sloopvergunningen

Bijvoorbeeld: foto’s van
asbesthoudende bouwdelen, die
niet terugkomen in het overzicht
van vindplaatsen
Geef bij toelichting aan welke
dossiers(nummers) zijn
gecontroleerd

Toelichting

Omschrijving asbestinventarisatierapport 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.
Omschrijving asbestinventarisatierapport 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 (bijvoorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).
De directe aanleiding tot een dergelijke inventarisatie is de vaststelling, tijdens inventarisatie type A, 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.
INDIEN EEN ASBESTINVENTARISATIEBUREAU RAPPORTEN AANLEVERD DIE STRUCTUREEL FOUTEN
OF ONJUISTHEDEN BEVATTEN EN/OF IN EEN BEPAALD RAPPORT FOUTEN ZIJN GEMAAKT OF
ONJUISTENHEDEN WORDEN VERMELD DIE VAN EEN GECERTIFICEERD

ASBESTINVENTARISATIEBUREAU NIET VERWACHT HOEVEN TE WORDEN, DIENT HIERVAN DE
CERTIFICEREENDE INSTELLING VAN DAT BUREAU IN KENNIS TE WORDEN GESTELD.
TOELICHTING/SAMENVATTING SC-540
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.
Een rapport dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
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.
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
verborgen asbesthoudende materialen. De beperkingen en uitsluitingen die expliciet bij deze inventarisatie
behoren, dienen te zijn aangegeven.
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.
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);
- 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.

