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Is een asbestinventarisatierapport
beschikbaar?

Is asbest aangetroffen?

U heeft helaas geen of een onvolledig asbestinventarisatierapport.
Laat een volledige asbestinventarisatie of herbeoordeling van

uw  rapportage volgens NEN 2991 uitvoeren door een SC540 gecertificeerd
asbestinventarisatiebureau.

Stel het inventarisatierapport beschikbaar aan het bureau dat
voor u de herbeoordeling uitvoert.

Kijk voor meer  informatie -  bijvoorbeeld “Elementen voor uw
 offerte verzoek” onder hulpmiddelen op infomil.nl/asbestinscholen

ja

Uit  het rapport blijkt dat geen asbest in het
gebouw is aangetroffen.

Geen actie nodig.

nee

Asbestinventarisatie in scholen

Stappenplan 2 -
Van asbestinventarisatierapport

naar asbestbeheersplan

Staat in het rapport dat het een SC540 (type
A of type 0) rapport is?

Voldoet het rapport aan alle
onderstaande voorwaarden:

- het rapport is jonger dan 3 jaar
- alle gebouwen en ruimten zijn onderzocht
- geen voorbehouden of uitsluitingen
- onderzoek is uitgevoerd en
gerapporteerd door een SC540
gecertificeerd inventarisatiebureau

ja

ja

nee

nee

Verwijderen is noodzakelijk

ja

ja

www.infomil.nl/asbestinscholen
versie 1.1-  oktober 2011

Is een risicobeoordeling uitgevoerd
volgens NEN 2991 door een

asbestdeskundige?

U beschikt over een
asbestinventarisatierapport

én asbestbeheersplan.

ja

Is een asbestbeheersplan beschikbaar voor
alle aanwezige asbestbronnen?

Schrijf samen met een
asbestdeskundige een

asbestbeheersplan.

ja

nee

Eindbeoordeling

Direct verwijderen
door een SC530

gecertificeerd
bedrijf

Vergunning
(aanvragen

bij uw
gemeente)

- Voer de periodieke inspectie en onderzoeken
frequent uit. Volg hiervoor het advies in het
asbestbeheersplan
- Verstrek informatie over de beperkingen aan de
gebruikers en onderaannemers van het gebouw.
- Zorg dat personeel bekend is waar het noodplan
is en welke maatregelen genomen moeten worden
ingeval van een ongeluk.

Directie, schoolbestuur en eigenaar

nee

- Scenario I -*
Is sprake van een risicovolle situatie of

besmetting?

ja

- Scenario II - *
Het aanwezige asbest vormt mogelijk een

direct risico voor de gebruikers?

nee - Scenario III -*
Het aanwezige asbest vormt geen direct

risico voor de gebruikers?

nee

ja

ja

Mag het asbest blijven zitten tot aan de
renovatie of sloop van het gebouw?

ja

nee

Laat  risicobeoordeling
uitvoeren.

nee

* Zie ook schema ‘Risicobeoordeling Asbest’


