
Opleiding ADK

Checklist locatiebezoek asbesverwijderingswerkzaamheden
Kenmerken project:

kenmerknr. OLO:

kenmerk LAVS: 900022

kenmerk gemeente:

meldingsnummer Inspectie SZW:

kenmerk OD:

type controle:

naam ADK:

SCA-code (SC-570):

datum controle:

aankomsttijd slooplocatie:

vertrektijd slooplocatie:

Tijdsbesteding: dossieronderzoek, inspectie en 

verwerken bevindingen in checklist

Gegevens slooplocatie:
globale locatieomschrijving:

plaats:

gemeente:

Gegevens gecertificeerd verwijderingsbedrijf:
handelsnaam:

adres:

plaats:

SCA-code (Ascert):

KvK-nummer:

gegevens deskundig toezichthouder asbest (DTA):

tussenvoegsel / achternaam:

voorletters:

geboortedatum:

SCA-code (DTA):

Gegevens gecertificeerd hoofdaannemer:
(i.v.m. verantwoordlijkheid uitvoering en toekennen afwijkingen)

handelsnaam:

adres:

plaats:

SCA-code (Ascert):

KvK-nummer:

Gegevens aannemer (of illegale saneerder):
handelsnaam:

straatnaam en huisnummer:

plaats:

KvK-nummer:

Gegevens tussenopslag (geen eindopslag):
vindt tussenopslag bij saneerder plaats?

Gegevens (eind)verwerker:

m2 (á 12 kg)  en/of: kg Totaal:

uur

(LAVS-ASBEST-0900022)

uur

uren
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afvalstroomnummer:
(op begeleidingsbrief - van slooplocatie naar tussenopslag of 

(eind)verwerker):

hoeveelheid asbesthoudend afval (gehele project):
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Opleiding ADK

no. 1. Administratie op locatie ja/nee/nvt Schema
1.01 Is er een sloopmelding gedaan of een 

handhavingsbesluit genomen?

-

1.02 Is voor de werkzaamheden een actueel 

asbestinventarisatierapport aanwezig?

1.03 Zijn de overige benodigde stukken m.b.t. de 

sloopmelding compleet op de locatie aanwezig?
uitvoering:

pauze:

Rk1 :

Rk2 :

Rk2A :

binnen:

buiten:

1.07 Worden de werkzaamheden door een bedrijf met een 

certificaat asbestverwijdering uitgevoerd?

-

1.08 Zijn de feitelijke werkzaamheden vroegtijdig gemeld?

1.09 Kan er een volledig werkplan van de projectlocatie 

worden getoond?

1.10 Kan er een logboek en eventuele overige relevante 

stukken worden getoond?

1.11 Is in het werkplan een juiste waarde berekening van de 

ventilatiecapaciteit opgenomen?

1.12 Komt de werkwijze in het werkplan overeen met de 

werkmethode in het asbestinventarisatierapport?

1.13 Is een eventuele afwijkende werkmethode goedgekeurd 

door een gecertificeerd hogere veiligheidskundige 

(HVK) of een gecertificeerd arbeidshygiënist en is deze 

in het bezit van een Diploma-ADK, certificaat 

Asbestdeskundige (ADK) of een gelijkwaardig diploma 

of certificaat?

1.14 Heeft de HVK of arbeidshygiënist schriftelijk 

gemotiveerd waarom de afwijkende werkmethode nodig 

en verantwoord is?

1.15 Is in het logboek geregistreerd dat de DTA waarborgt 

dat het werkplan aansluit op de werkelijke situatie en de 

benodigde documenten op de locatie aanwezig zijn?

1.16 Is in het logboek de onderdruk op de juiste wijze 

geregistreerd?

actie

Opmerkingen:

Omschrijving overtredingen:

1.05 Onder welke risicoklasse worden de werkzaamheden 

uitgevoerd?

1.06 Betreft het een buiten- of binnensanering?

1.04 Tijdens welke fase wordt de controle uitgevoerd?
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Opleiding ADK
no. Vervolgvragen Administratie op locatie ja/nee/nvt Schema
1.17 Is de onderbouwing van de DTA bij het niet voldoen aan 

de 20 Pa onderdruk eis het logboek juist geregistreerd?

1.18 Is het logboek overeenkomstig de overige verplichtingen 

op de juiste wijze geregistreerd?

1.19 Als er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend 

materiaal, is dit bij het bevoegd gezag gemeld?

no. 2. Uitvoering ja/nee/nvt Schema
2.01 Worden de voorschriften en nadere voorwaarden uit de 

sloopmelding of een (aanschrijf)beschikking nageleefd 

en is de gezondheid en veiligheid leefomgeving 

voldoende gewaarborgd?

2.02 Worden de werkzaamheden op een werkdag of 

zaterdag tussen 07:00 en 19:00 uur uitgevoerd of is 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten 

genoemde tijden ontheffing verleend?

-

2.03 Worden de geluidsvoorschriften nageleefd? -

2.04 Is er tijdens de werkzaamheden een aangewezen DTA 

aanwezig?

2.05 Is de DTA in het bezit van een geldig 

persoonscertificaat DTA?

2.06 Worden alle toezichthoudende taken door de DTA 

uitgevoerd?

2.07 Is de asbestverwijderingsmedewerker(s) op locatie een 

DAV met een geldig persoonscertificaat DAV-1 of DAV-

2?

2.08 Is bij inzet van een DAV-1 de registratie bij Ascert 

correct en wordt hij begeleid door een gecertificeerd 

DAV-2 of DTA?

2.09 Zijn er passende en geschikte faciliteiten en 

arbeidsmiddelen beschikbaar gesteld?

2.10 Zijn de beschikbare arbeidsmiddelen geschikt voor 

functie waarvoor ze ingezet worden?

2.11 Zijn de ingezette faciliteiten en arbeidsmiddelen in 

goede staat en worden deze naar behoren gebruikt, 

onderhouden en gekeurd?

2.12 Is het werkgebied voldoende afgezet met o.a. borden en 

lint en is hiermee de veiligheid voor de omgeving 

voldoende gewaarborgd?

2.13 Worden er voor of tijdens de 

asbestverwijderingswerkzaamheden geen 

werkzaamheden door derden verricht die voor de 

omgeving een verhoogd asbestrisico veroorzaken?

-

2.14 Wordt de decontaminatie- of de transitprocedure juist 

uitgevoerd?

2.15 Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig 

de risicoklasse en werkwijze zoals in het 

asbestinventarisatierapport en werkplan is opgenomen?

2.16 Is het containment dusdanig opgebouwd zodat voor de 

omliggende ruimte geen verhoogd gezondheidsrisico 

ontstaat?

2.17 Is er een drietraps decontaminatie-unit of indien 

noodzakelijk tweetraps decontaminatie-unit aan het 

containment gekoppeld?

2.18 Is er indien mogelijk een materiaalsluis bij meer dan 100 

kg asbestafval aanwezig?

2.19 Wordt de onderdruk continu gemeten?

2.20 Is er voldoende onderdruk in het containment 

aanwezig?

2.21 Is er voldoende ventilatievoud in het containment 

aanwezig?

actie

actie
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Opleiding ADK
Vervolgvragen uitvoering: ja/nee/nvt Schema

2.22 Wordt het asbest niet onnodig bewerkt (breken, zagen, 

gooien, vegen etc.) en er worden er bronmaatregelen 

genomen om emissie te voorkomen?

2.23 Worden er geen werkzaamheden verricht aan 

asbestverdacht materiaal die niet in het 

asbestinventarisatierapport is opgenomen?

2.24 Wordt het asbest op de juiste wijze verpakt, voorzien 

van de nodige aanduiding (etiket) en wordt het asbest 

juist opgeslagen?

2.25 Wordt het verpakte asbesthoudend materiaal vroegtijdig 

gereinigd?

2.26 Is degene die in het werkgebied aanwezig is en geen 

persoonscertificaat DAV 1, DAV 2 of DTA heeft, 

geïnstrueerd over de voorschriften en zijn hiervan de 

registraties op locatie aanwezig?

2.27 Het personeel gebruikt niet of niet op de juiste wijze de 

benodigde –door werkgever beschikbaar gestelde en 

aanwezige- persoonlijke beschermingsmiddelen (ABM) 

of werkkleding (PBM)

2.28 Is een binnen het werkgebied aanwezig arbeidsmiddel 

met een cabine voorzien van een 

filteroverdrukinstallatie?

2.29 Wordt de eindbeoordeling overeenkomstig de NEN 

2990 uitgevoerd?

2.30 Er is sprake van verwijdering van spuitasbest Rk2A. Is 

er tijdens de werkzaamheden buiten en binnen het 

containment de asbestvezelconcentratie gemeten 

volgens de NEN 2939?

2.31 Worden door de verwijderaar voor de eindbeoordeling 

de veiligheidsvoorzieningen in het werkgebied in stand 

gehouden en de benodigde arbeidsmiddelen 

beschikbaar gesteld totdat het werkgebied is 

vrijgegeven?

2.32 Gebruikt degene die de eindbeoordeling uitvoert de 

benodigde beschermingsmiddelen (ABM en PBM)?

-

2.33 Wordt er na een positieve eindbeoordeling geen asbest 

meer aangetroffen afkomstig van de sanering en is 

hiervan geen afwijking in het logboek geregistreerd?

actie
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