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1 VERPLICHTE REGISTRATIES 

  

Certificaathouder:  

Projectnummer  

Datum en tijd:  

(Project)locatie:  

Geauditeerde: 

Naam medewerker(s) Functie 
Datum medische 
keuring 

Datum 
vezelveiligheid 

Datum certificaat 

 DIA    

 DIA    

Omschrijving 
project: 

 

Opdrachtgever:  

Betreft: 

 utiliteitsgebouw                                         flat(s)    

 woning (en)                                               kantoor    

 agrarische bedrijfsgebouwen       school    

 Overige, namelijk 

Geschikt voor 

 niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 geschikt voor uitsluitend de verwijdering van de in dit rapport genoemde asbesthoudende toepassingen          

 geschikt voor de renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop         

Locatie  wel in gebruik              niet in gebruik 

Beoordeling door  

Bevindingen 
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2. BEOORDELINGSLIJST 

§  C
A
T 

EIS  R1 BEVINDINGEN 

Faciliteiten en middelen 

13.1  3 Het asbestinventarisatiebedrijf beschikt over 
passende faciliteiten en arbeidsmiddelen voor 
alle uit te voeren  
asbestinventarisatiewerkzaamheden 

  

13.2  2 Het asbestinventarisatiebedrijf stelt aan zijn 
werknemers de faciliteiten en arbeidsmiddelen 
ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van een asbestinventarisatie. 

  

13.3  3 De arbeidsmiddelen voor de 
asbestinventarisatie van het 
asbestinventarisatiebedrijf verkeren in goede 
staat. 

  

13.4  4 De kwaliteitsbepalende arbeidsmiddelen van 
het asbestinventarisatiebedrijf zijn van een 
unieke code voorzien. 

  

13.5  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
de arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van de 
asbestinventarisaties naar behoren worden 
gebruikt en worden onderhouden. 

  

13.6  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
alle in te zetten arbeidsmiddelen, voor zover 
van toepassing, voorafgaand aan het gebruik 
herleidbaar zijn gekeurd dan wel zijn 
gekalibreerd volgens een van tevoren 
opgesteld keurings- of kalibratieschema. 

  

13.8  4 Defecte arbeidsmiddelen worden buiten bedrijf 
gesteld en voorzien van een duidelijke 
aanduiding. 

  

14.1   Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg voor dat in aanvulling op de algemene verplichtingen inzake persoonlijke 
beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van het besluit aan de volgende eisen is voldaan: 

 a 3 

 

 

de DIA beschikt over en gebruik maakt van een 
adembeschermingsmiddel van het juiste model 
en de goede maat. 

  

 b de DIA aantoonbaar één keer per 
certificatiejaar met een half- en 
volgelaatsmasker een erkende facefit-test 
uitvoert volgens de Operational Circular 282/28 
– Fit Testing Of Respiratory Protective 
Equipment Facepieces. 

  

 c op de projectlocatie het facefit-testcertificaat 
van de DIA beschikbaar is. 

  

 e de DIA heeft deelgenomen aan deel 1 van het 
online-instructieprogramma adembescher-ming 
en binnen twaalf weken daarna het certificaat 
heeft behaald. 

  

 f* 3 de DIA de adembeschermingsmiddelen goed 
onderhoudt en schoon houdt. 
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§  C
A
T 

EIS  R1 BEVINDINGEN 

 g 4 het certificaat van deelname aan het online-
instructieprogramma adembescherming van de 
DIA op de projectlocatie beschikbaar is. 

  

14.2  3 Het asbestinventarisatiebedrijf ziet er op toe dat 
de DIA zijn persoonlijke beschermings-
middelen gebruikt overeenkomstig de instructie, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel e. 

  

16.1  3 Het asbestinventarisatiebedrijf voert ten 
behoeve van het opstellen van een 
asbestinventarisatieplan een vooronderzoek uit. 

  

16.3  3 Het vooronderzoek omvat ten minste het 
inventariseren en het beoordelen van 
bouwtekeningen, tekeningen van 
procesinstallaties en andere documenten die 
relevant zijn voor de asbestinventarisatie. 

  

17.1  3 Het asbestinventarisatiebedrijf stelt op basis 
van het vooronderzoek een 
asbestinventarisatie-plan op dat wordt voorzien 
van een unieke projectcode. 

  

17.2  4 Het asbestinventarisatieplan bevat: 

 a een beschrijving van het bouwwerk, het object 
of de installatietechnische eenheid die op 
asbest wordt onderzocht. 

  

 b de informatie uit het vooronderzoek.   

 c de gekozen methode van asbestinventarisatie 
en de verantwoording hoe met deze methode 
de emissie van asbest zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. 

  

 d een overzicht van de noodzakelijke 
arbeidsmiddelen voor de asbestinventarisatie. 

  

 e een lijst met aandachtspunten voor de 
uitvoering van de asbestinventarisatie. 

  

17.3  3 Het asbestinventarisatieplan is tijdens de 
asbestinventarisatie aanwezig op de 
projectlocatie. 

  

18.1  3 Het asbestinventarisatiebedrijf stelt 
voorafgaand aan de uitvoering van een 
asbestinventarisatie van een bouwwerk, object 
of installatietechnische eenheid vast of alle 
noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. 

  

18.2  3 Het asbestinventarisatiebedrijf wijst een DIA 
aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van een asbestinventarisatie. 
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§  C
A
T 

EIS  R1 BEVINDINGEN 

18.3  3 Het asbestinventarisatiebedrijf meldt ten minste 
één werkdag voorafgaand aan de 
werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van 
de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het 
gaat om:  
a. werkzaamheden met een spoedeisend 
karakter;  
b. een calamiteit; of  
c. sprake is van het vermoeden van de 
aanwezigheid van niet gerapporteerd 
asbesthoudend materiaal overeenkomstig 
artikel 42. 

  

18.4  3 Het asbestinventarisatiebedrijf meldt 
wijzigingen van de begintijd en de eindtijd van 
de asbestinventarisatie onmiddellijk in het 
LAVS 

  

18.5  3 Het asbestinventarisatiebedrijf meldt de 
projectgegevens in het LAVS indien de 
opdrachtgever dit niet heeft gedaan. 

  

18.6  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat de DIA voor het begin van de asbestinventarisatie controleert en 
waarborgt dat: 

 a het asbestinventarisatieplan en de overige 
documenten die van belang zijn voor de 
asbestinventarisatie op de projectlocatie 
aanwezig zijn. 

  

 b het asbestinventarisatieplan aansluit bij de 
aangetroffen situatie op de projectlocatie. 

  

 c het bouwwerk, het object of de 
installatietechnische eenheid overeenkomen 
met de vooraf opgegeven kenmerken. 

  

18.7  3 De resultaten van de in het zesde lid bedoelde 
controle worden door de DIA geregistreerd. 

  

18.8  3 Indien uit de controle blijkt dat niet wordt 
voldaan aan de in het zesde lid, onderdeel b en 
c genoemde eisen, wordt het 
asbestinventarisatieplan door het 
asbestinventarisatiebedrijf aangepast. 

  

18.9  3 Bij werkzaamheden met een spoedeisend 
karakter meldt het asbestinventarisatiebedrijf 
voorafgaand aan de werkzaamheden de 
begintijd en de eindtijd van de 
asbestinventarisatie in het LAVS. 

  

18.10  3 Bij een calamiteit of bij het vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal 
overeenkomstig artikel 42: 

 a mag, in afwijking van het derde lid, zonder 
voorafgaande melding direct met de 
asbestinventarisatie worden begonnen 

  

 b vindt de melding aan de certificerende instelling 
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na 
het begin van het asbestinventarisatiewerk 
plaats 

  

 c wordt bij de melding aangegeven wat de 
noodzaak is voor een spoedinventarisatie 
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§  C
A
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EIS  R1 BEVINDINGEN 

19.1  2 Een asbestinventarisatie omvat ten minste het 
gebied dat na de verwijdering van de asbest-
houdende materialen visueel geïnspecteerd 
wordt als onderdeel van de eindbeoordeling 
met uitzondering van de eventuele transitroute, 
zijnde de route tussen de transitsluis en de 
decontaminatie-unit. 

  

19.2  2 De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door 
de DIA 

  

19.3 * 2 Bij de uitvoering van een asbestinventarisatie 
worden ten minste maatregelen genomen 
overeenkomstig artikel 17, tweede lid, 
onderdeel c, om verspreiding van asbest te 
voorkomen. 

  

19.4  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
de in te zetten arbeidsmiddelen voorafgaand 
aan het gebruik door de DIA worden 
gecontroleerd. 

  

19.5  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
de DIA de werkzaamheden conform het 
inventarisatieplan uitvoert. 

  

19.6  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
actuele versies van alle werkinstructies, 
normen, procedures, registratieformulieren en 
referentiegegevens die van belang zijn voor de 
asbestinventarisatie op de projectlocatie 
aanwezig zijn. 

  

19.7  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
relevante waarnemingen en andere bij de 
asbestinventarisatie verkregen gegevens 
tijdens de inventarisatie worden geregistreerd. 

  

19.8  3 Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat 
elke afwijking van het asbestinventarisatieplan 
of onregelmatigheid die door de DIA zelf wordt 
opgemerkt of onder zijn aandacht wordt 
gebracht door de DIA wordt vastgelegd. 

  

20.1 * 2 Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg 
voor dat van elk aanwezige type 
asbestverdacht materiaal een representatief 
materiaalmonster wordt genomen. Deze 
verplichting geldt niet bij objecten waarvan uit 
geraadpleegde documentatie aantoonbaar 
blijkt:  
a. welke soorten asbest in het object verwerkt 
zijn en wat de percentages asbest zijn; of  

b. dat er asbest in het object verwerkt is en voor 
SMART geen analyseresultaten nodig zijn om 
de risicoklasse te bepalen.. 

  

20.2  3 Monstername geschiedt door een DIA.   

20.3  3 Van materialen waarin het asbest niet 
homogeen aanwezig is, worden meerdere 
monsters genomen. 
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20.4  3 Een genomen monster wordt geregistreerd en 
voorzien van een unieke codering. De plaatsen 
waar de monsters genomen zijn, worden 
vastgelegd in een overzichtstekening. 

  

20.5   Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat zijn werknemers betrokken bij de bemonstering van materialen de 
volgende maatregelen nemen: 

 a* 3 zij dragen voor de situatie geschikte 
beschermingsmiddelen. 

  

 b* 3 zij dragen adembeschermingsmiddelen 
bestaande uit ten minste een halfgelaatsmasker 
met P3 filter. 

  

 c 3 zij bakenen de plaats van monsterneming af 
van de omgeving. 

  

 d* 2 zij nemen doeltreffende bronmaatregelen 
tijdens het nemen van een materiaalmonster 
door middel van puntafzuiging met behulp van 
een asbeststofzuiger, dan wel bevochtiging of 
het intapen van de bron; 

  

 e* 2 zij impregneren de ontstane breukvlakken   

 f 3 zij brengen een merkteken aan bij de plaats 
waar een monster is genomen zodanig dat 
deze plaats herkenbaar is 

  

 g* 2 zij verpakken een monster zodanig dat er geen 
asbeststof kan vrijkomen bij het transport 

  

 h* 2 zij reinigen de arbeidsmiddelen die bij de 
monstername zijn gebruikt of behandelen deze 
als asbesthoudend afval 

  

 i 3 zij reinigen de omgeving van de locaties van de 
monsters na afloop van de bemonstering 

  

20.6  2 Het asbestinventarisatiebedrijf laat een 
materiaalmonster als bedoeld in het eerste lid 
analyseren overeenkomstig de NEN 5896 door 
een door de Raad voor Accreditatie voor deze 
verrichting geaccrediteerd laboratorium. 

  

21.1  3 Indien het asbestinventarisatiebedrijf beschadigd asbestverdacht materiaal aantreft, worden de volgende aspecten 
beoordeeld en beschreven: 

 a de omvang en mate van beschadiging van het 
asbestverdacht materiaal. 

  

 b de omvang en verspreiding van de visueel 
waarneembare restanten asbestverdacht 
materiaal 

  

21.2   Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van visueel waarneembare 
restanten niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal binnen een bouwwerk, informeert het asbestinventarisatiebedrijf 
de opdrachtgever hierover en breidt het asbestinventarisatiebedrijf na opdracht door de opdrachtgever het 
asbestinventarisatieonderzoek uit met een inkadering door middel van: 

 a 3 het nemen van representatieve kleefmonsters 
per ruimte of gebied overeenkomstig de NEN 
2991 
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 b 3 een analyse van deze kleefmonsters 
overeenkomstig de NEN-ISO 16000-27 door 
een door de Raad voor Accreditatie voor deze 
verrichting geaccrediteerd laboratorium, als 
blijkt dat het beschadigde asbestverdachte 
materiaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
a, asbesthoudend is 

  

21.3  3 Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste 
lid, blijkt dat er naast de aanwezigheid van 
visueel waarneembare restanten niet-
hechtgebonden asbesthoudend materiaal 
sprake is van een ernstige verontreiniging die 
kan leiden tot een blootstelling aan 
asbestvezels in de lucht boven de van 
toepassing zijnde grenswaarde informeert het 
asbestinventarisatiebedrijf onmiddellijk de 
opdrachtgever hierover en beveelt het 
asbestinventarisatiebedrijf de opdracht-gever 
aan om onmiddellijk maatregelen te treffen 
waaronder het laten uitvoeren van een 
risicobeoordeling, en bij een in gebruik zijnd 
bouwwerk het op de hoogte stellen van de 
toezichthoudende overheidsinstelling als blijkt 
dat het beschadigde asbestverdachte 
materiaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
a, asbesthoudend is. 

  

21.4 * 2 Bij een mogelijke ernstige verontreiniging door 
niet hechtgebonden asbestverdachte materia-
len die kan leiden tot een blootstelling aan 
asbestvezels in de lucht boven de van 
toepassing zijnde grenswaarde, geschiedt een 
asbestinventarisatie met gebruikmaking van ten 
minste een volgelaatmasker met aanblaasunit, 
beschermende kleding en veiligheidsschoeisel 
en met gebruikmaking van een decontaminatie-
unit. 

  

 

Een afwijking met een * is een afwijking die gemeld dient te worden bij de persoonscertificatie-instelling van de DIA. 


