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Het begint bij de eigenaar van een woning of een gebouw

De eigenaar is verantwoordelijk voor de juiste informatie naar de mensen die zich daar bevinden of werkzaam zijn. Als 

de woning of het gebouw gebouwd is voor 1993, heeft hij de verplichting, bij verbouwing en/of sloop, inzichtelijk aan 

te tonen waar asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Dit kan alleen door een onderzoek door een SC540 bedrijf te 

laten uitvoeren. Dit bedrijf stelt een inventarisatierapport op. Dit laten opstellen van het rapport is eigenlijk de basis 

van de R, I&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) van een gebouw met betrekking tot het asbest. In dit rapport worden 

de locaties, hoeveelheden en de voorgeschreven werkmethoden aangegeven. 

Met het inventarisatierapport in de hand, heeft de eigenaar de mogelijkheid om te kiezen wat hij met het materiaal 

gaat doen. Hij kan besluiten om het te laten verwijderen of hij vindt het nog niet nodig, maar zal dan een beheersplan 

moeten opstellen. Iedereen die werkzaamheden in het gebouw uitvoert, zal op de hoogte moeten worden gehouden 

en moeten weten hoe te handelen, als men in de omgeving werkt waar asbesthoudend materiaal is waargenomen. 

Tevens moet hij alle wijzigingen bijhouden en de gegevens up to date houden. Dit is een verantwoordelijkheid van de 

eigenaar van het gebouw. 

Het inventarisatierapport mag, als basis voor werkzaamheden, niet ouder zijn dan drie jaar. Besluit de eigenaar van 

het gebouw het asbesthoudende materiaal te laten verwijderen, heeft hij nu een document in handen waarmee hij de 

sloopvergunning (melding) bij de gemeente kan aanvragen.

De partijen bij constatering van asbest zijn grofweg te verdelen in:

• De eigenaar is verantwoordelijk en heeft een coördinerende functie;

•  De Inventariseerder stelt vast wat het asbest zich bevindt en geeft d.m.v. een SMart aan hoe er moet worden 

verwijderd (SC540 bedrijf);

•  De saneerder saneert het asbest conform het inventarisatieraport en de daarin aangegeven werkmethoden 

(SMarts) (SC530 bedrijf);

• De laborant controleert de werkzaamheden van de saneerder en doet vrijgave metingen;

•  En verder kunnen nog de diverse instanties worden benoemd, waar bij twijfel van de juiste uitvoering, controles 

kunnen worden gevraagd (arbeidsinspectie, certificerende instelling van het bedrijf, de vergunningverlener).

Eindverantwoordelijk

Omdat de eigenaar eindverantwoordelijk is, en het niet altijd aannemelijk is dat hij alle wet- en regelgevingen kent, 

heeft hij de mogelijkheid om bij twijfel of als er werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, de onderstaande 

instanties te raadplegen.

• De saneerder Ieder bedrijf heeft naar onze mening de verplichting om de opdrachtgever goed te informeren;

•  De Gecertificerende Instelling Wij zijn gecertifeerd bij Eerland Certification. U kunt de adresgegevens vinden in 

het werkplan. Hierin kunt u uw twijfels neerleggen en zij zijn verplicht om hierop te reageren;

• De arbeidsinspectie (SZW) van de regio;

• De vergunningverlener De gemeente waar de woning of het gebouw staat.

Website waar u extra informatie kunt inwinnen: www.ascert.nl. Mocht u nog aanvullende informatie willen 

hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Het inventarisatierapport

Het inventarisatierapport is een belangrijk document. Het rapport geeft aan waar de asbesthoudende materialen 

verwerkt zijn. Als er in het rapport ergens asbest aangegeven staat en het blijkt er niet meer te zitten, heeft de 

eigenaar iets uit te leggen. Andersom kan het ook voorkomen, dat er asbest geconstateerd wordt en het niet in het 

rapport staat. De saneerder kan het dan niet laten vrijgeven. Eerst zal er een melding moeten worden gedaan aan 

het inventarisatiebureau, die op grond van zijn eigen bevindingen het rapport zal moeten aanpassen.

Ervaring leert dat een inventariseerder wel eens iets over het hoofd kan zien. Dit is menselijk, maar als het voorvalt, 

moet dit wel direct gemeld worden aan het inventarisatiebureau. Tijdens werkzaamheden kan dit tot meerwerk of 

vervuiling leiden. Het tijdig opmerken van onvoorzien asbesthoudend materiaal is dan heel belangrijk. Het is daarom 

zaak om met een bedrijf te werken dat op de werkvloer mensen heeft die asbestmaterialen kunnen herkennen.

In het asbestinventarisatierapport worden asbesttoepassingen ingedeeld in klassen. Klasse 1, klasse 2 en klasse 3.  

In de bijlagen van het inventarisatierapport staat in de SMart vermeld hoe de toepassing verwijderd dient te worden. 

Bij een klasse 2 of 3 zal dit door een erkend laboratorium moeten gebeuren. Bij een buitensanering is dat een visuele 

inspectie en bij een binnensanering een vrijgave meting.

Voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal in woningen en/of gebouwen komt alleen een SC530 

gecertificeerd bedrijf in aanmerking. Zij meldt de werkzaamheden aan de arbeidsinspectie, haar gecertificerende 

instantie en de gemeente.

De werkzaamheden die zij uitvoert, staan beschreven in het werkplan. Elke actie wordt hier in opgetekend.  

Bij controle wordt hier ook het eerst naar gekeken. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, moet het werk  

worden vrijgegeven.

Na de uitvoering van de werkzaamheden is het aan de saneerder de taak om de opdrachtgever alle bijbehorende 

documenten te overhandigen. Wij doen dit met een logboek. De opdrachtgever treft hier in o.a. het 

inventarisatierapport, de vrijgavemetingen en de stortbonnen waar het materiaal gestort is. Alles ordelijk op een rij.

Het uitvoeren van asbestwerkzaamheden

Voor de voortgang van werkzaamheden is het noodzakelijk dat onze opdrachtgevers op de hoogte zijn van de 

wet- en regelgeving m.b.t. verwijderen van asbest. We begrijpen dat deze materie niet voor iedereen dagelijkse kost 

is. Transparantie en kennis moeten ervoor zorgen dat wij een partner zijn, die samen met de opdrachtgever een goed 

stuk werk wil afleveren en dat we op die manier een stukje deskundigheid kunnen toevoegen.

De wet- en regelgeving in Nederland, over hoe om te gaan met asbesthoudende materialen in gebouwen, is voor 

veel mensen een onoverzichtelijke materie. Door die onwetenheid gaat ”ik vind” en ”volgens mij” een belangrijke rol 

spelen, die verstrekkende gevolgen kan hebben. De eigenaar is zich niet bewust hoever zijn verantwoordelijkheid 

gaat en dat is een foutieve uitvoering, de kosten bij hem in rekening kunnen worden gebracht. Nog erger is als hij 

daarvoor mensen blootstelt aan asbestvezels. 
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