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Asbestinventarisatie
Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest in Nederland verboden. Daarom is in gebouwen die na
1 januari 1994 zijn gebouwd geen asbest meer toegepast. Als de school en eventuele bijgebouwen
gebouwd zijn vóór 1 januari 1994 is het belangrijk om vast te stellen of asbesthoudende materialen
zijn toegepast. Is het bouwjaar van de school onbekend? Informeer bij uw gemeente, kijk in de Basis
Administratie Gebouwen (BAG) of kijk op www.bagviewer.geodan.nl.

Asbestinventarisatie
Uit een asbestinventarisatie blijkt of asbest in een gebouw
aanwezig is, om welke soort(en) asbest het gaat, op welke
plaatsen de toepassingen zich bevinden en wat de staat van het
materiaal is. Tijdens de inventarisatie kan aan de hand van een
risicobeoordeling worden bepaald wat het potentiële risico is
voor de gebruikers van het gebouw. Op basis van deze informatie
wordt beoordeeld of direct verwijderen of nader onderzoek
noodzakelijk is. Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit
een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in
combinatie met monstername en analyse en een rapportage.
In 2011 moet een asbestinventarisatie voldoen aan de eisen van
de normen SC 540 en de NEN 2991. Het resultaat van een inventarisatie
conform SC 540 is een overzicht van alle direct waarneembaar
asbest, asbestbesmet materiaal of constructieonderdelen in een
bouwwerk of object. Een SC 540 inventarisatie en rapportage

Type A moet een kwalitatief (type asbest, hechtgebonden/
niet hechtgebonden) en kwantitatief overzicht geven van de
aangetroffen asbesthoudende materialen en een risicoclassificering
voor asbestverwijdering. Aanvullend wordt het potentiële risico
beoordeeld in geval van een niet-sloopsituatie, voor de aanwezige
asbestbronnen in het gebouw conform NEN 2991.
In de periode 2000 - 2007 werd een asbestinventarisatie uitgevoerd
conform de beoordelingsrichtlijn BRL 5052. Een onderzoek
conform deze richtlijn bestaat uit een asbestinventarisatie door
middel van visuele inspectie op alle bereikbare plaatsen en
toegankelijke ruimten in een gebouw en een risico-inventarisatie.
De BRL 5052 rapportages kunnen een eerste inzicht geven in de
aanwezigheid van asbest in het gebouw. Echter, ze zijn niet altijd
volledig. Het verdient daarom de aanbeveling om deze rapportages
te laten controleren en indien noodzakelijk te actualiseren
conform SC-540.

Let op! Een asbestvrijgave of asbestvrijverklaring is geen
asbestinventarisatierapport en zegt niets over de toepassing
van asbest in een gebouw.
De asbestvrijgave is het resultaat van de eindbeoordeling
na asbestsanering. Gecontroleerd is of de werkruimte
voldoende schoon is. Het resultaat bepaalt of het veilig is om
de ruimte te betreden zonder beschermende maatregelen.

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Asbest verwijderen of niet
Niet altijd is direct verwijderen van asbesthoudende materialen
noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat het hechtgebonden materiaal
betreft dat niet aan slijtage onderhevig is. Indien dat het geval is
of als na een asbestsanering asbesthoudende materialen in het
gebouw of constructie aanwezig blijven, wordt aanbevolen om
een asbestbeheersplan te laten opstellen (zie ook het informatieblad asbestbeheersplan).
Voor het verwijderen van asbest moet binnen de hiervoor
bepaalde termijn de sloopmelding zijn gedaan bij de gemeente.
Laat een SC 530 gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen.
Na het verwijderen dient het bedrijf een eindbeoordeling uit te
laten voeren. Is het resultaat van de eindbeoordeling een asbest
vrijgave dan kan de werkplek weer betreden worden zonder de
voor asbest noodzakelijk beschermingsmiddelen.
De voorgaande procedure geldt ook indien asbest in het gebouw
blijft zitten en er verbouwings-, renovatie- of sloopplannen zijn.
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele fouten.
Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om
duurzaamheid,innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét
aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en
regelgeving.
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