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Asbest-standaard 

Geen sloop of renovatie zonder asbestinventarisatie 
bij gebouwen van vóór 1 januari 1994 

 

 

Bij renovatie of sloop van gebouwen is DE OPDRACHTGEVER (bij relevante 

werkzaamheden) verplicht een Asbest-inventarisatie uit te laten voeren en 

asbestbeheersplan te maken. Dit geldt voor alle gebouwen die vóór 1 januari 

1994 zijn opgeleverd.   

 

Een en ander is vastgelegd in het Asbest Verwijderingsbesluit 2005 (AvB) en 

de Arbowet.  

 

Deze inventarisaties mogen uitsluitend worden gemaakt door daartoe 

gecertificeerde bedrijven (z.g. SC 540 certificatie). 

 

Het soort inventarisatie (Type A: visueel met monstername of Type B 

uitbreiding destructief) wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden. Zo 

blijft er een mogelijkheid bestaan dat (veilig toegepast) asbest toch kan 

vrijkomen door verspanende werkzaamheden. 

 

De aanwezigheid van asbest op zich behoeft overigens onder bepaalde 

voorwaarden geen reden tot sanering te zijn. Het is echter wel van groot 

belang dat: 

- het asbest in een z.g. vezel-gebonden vorm voorkomt;  

- er geen werkzaamheden plaatsvinden waarbij asbestdeeltjes vrij kunnen 

komen;  

- werknemers niet met asbestdeeltjes in aanraking kunnen komen. 

 

Het verdient de voorkeur dat door een ter zake kundige instelling van te voren 

een risicobeoordeling wordt opgesteld op basis van de inventarisatie en aard 

van de werkzaamheden. 
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Wanneer onze medewerkers tijdens de werkzaamheden onverwachts en 

onverhoopt in aanraking komen met materialen die asbest betreffen of 

waarvan zij vermoeden dat dit asbest is, zal dit onmiddellijk worden gemeld 

aan de opdrachtgever en plaatselijke projectleider. Het is ons personeel 

verboden asbesthoudende materialen te bewerken. De werkzaamheden zullen 

worden stilgelegd en pas weer worden hervat nadat deskundigen uitslag 

hebben gegeven over de aard van het materiaal en passende maatregelen 

tegen blootstelling zijn genomen. Wanneer er sprake blijkt te zijn van 

blootstelling aan asbest kunnen de werkzaamheden pas worden hervat na een 

positieve eindcontrole volgens NEN2990 (Lucht - Eindcontrole na 

asbestverwijdering). 

 

Verwijdering, respectievelijk kosten voor verwijdering van eventueel aanwezig 

asbest is/zijn niet in onze prijs inbegrepen en voor kosten van de 

opdrachtgever.  

 

Deze publicatie heeft tot doel om tijdens renovatie of sloop een grote 

stillegging en een (lange en kostbare) sanering te voorkomen óf om er juist 

rekening mee te houden. 


