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Asbestinventarisatie 
 
 
Geschiktheid van het asbestinventarisatierapport:
 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 
 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
X Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
  
  
 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

 
 
Omvang onderzoek 
X Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object, nl:  
 Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object 
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

 
 
Geïnventariseerd door: Dhr. M.J.A. van Lochem (SCA-code: 51E-060218-411316) 
  
  
Rapportage samengesteld door: Dhr. M.J.A. van Lochem (SCA-code: 51E-060218-411316) 
  
 
 
 
Autorisatie technisch eindverantwoordelijke:  
  
Dhr. J. Willemsen (SCA-code: 51E-091217-511071) 
  
Datum:      05-12-2018 
        
 
Paraaf:   
 

 
Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van de asbesthoudende 
materialen dit inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient dit inventari-
satierapport te worden getoetst aan de actualiteit.
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Samenvatting 
 
 
Dit rapport omvat een asbestinventarisatie van de 2-tal opstallen (bedrijfsloods + garage) 
gelegen aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen. 
 
De reikwijdte van het onderzoek betreft:  

 De  gehele bouwwerken 
 
Het doel van deze rapportage is: 

 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop 
 
 
De volgende asbesthoudende materialen zijn tijdens dit onderzoek aangetroffen: 
Bron 
nummer 

Materiaal Aantal Opmerking Verwijderclassificatie  
volgens SMA-rt * 

Bron 1 
AV-plaat tegen brandwerende  
schuifdeur in bedrijfsloods 

1st  
(2m x 2,5m) M-1

 
Risicoklasse 2A  
(containment /  
demontage inpakken en afvoeren) 

Bron 2 Beglazingskit (bedrijfsloods) 
15m x 0,5m 
+ 2st á 1m² M-3 + M-4

 
Risicoklasse 1  
(kozijnen in hun geheel zonder 
bewerking aan kit verwijderen) 

Totaal aantal bronnen met risicoklasse 1:   1 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2:   0 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2A:   1 
Totaal aantal bronnen met beargumenteerde afwijkingen: 0

 
* Als gevolg van de opname van Richtlijn 1999/77/EG van de Europese Unie in de Nederlandse regelgeving op  
   28 juli 2006 (Staatsblad 348) wordt het uitvoeren van werkzaamheden aan asbest ingedeeld in risicoklassen. 
   SMART is een gevalideerd geautomatiseerd databestand waarmee de risicoklasse (m.b.t. asbestverwijdering)  
   per asbestbron kan worden bepaald. De SMART formulieren zijn als bijlagen opgenomen in dit rapport. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Omschrijving van de opdracht 
 
Omschrijving van de opdracht 
 
  

Door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde informatie en/of documenten 

Zie paragraaf 2.2 

Omschrijving van de opgedragen 
werkzaamheden 

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie geschikt voor: 
 Volledige renovatie en/of totaalsloop 

Identificatie van de onderzochte bouw- en 
constructiedelen 

Betreft een 2-tal opstallen (bedrijfsloods + garage) gelegen aan de 
Westelijke Randweg 1 te Overveen

Uitgevoerd door: Dhr. M.J.A. van Lochem, Ascert code DIA: 51E-060218-411316 

Datum veldwerk 03-12-2018 

Datum van interne autorisatie 05-12-2018 
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2 Opzet van het uitgevoerde onderzoek 
 
2.1 Locatiegegevens 
 
2.1.1 Beschrijving bouwwerk / object 
 
Het betreft een bedrijfsloods (onderverdeeld in diverse opslagruimtes / werkplaatsen en 
sanitaire ruimtes) en een garage bestaande uit één grote ruimte. 
Voor de indeling van de opstallen verwijs ik u naar de plattegrondtekeningen welke als 
bijlage zijn opgenomen in dit rapport. 
 
 
2.1.2 Onderzoeksgebied 
 
Tot het onderzoeksgebied behoren de bedrijfsloods en de garage. 
 
 
2.2 Deskresearch (historisch onderzoek) 
 
De opdrachtgever is verzocht relevante documenten en archieven (bouwtekeningen / 
bestaande asbestrapporten / besteksbladen etc.) van de opstallen beschikbaar te stellen.  
 
De opdrachtgever beschikte over een makelaarsrapportage, met daarin opgenomen  
div. foto’s en plattegronden. 
Hieruit waren echter geen asbestverdachte materialen te herleiden. 
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2.3 Visuele inspectie 
 
Voorafgaand aan de visuele inspectie wordt er een werkplan opgesteld voor het te 
onderzoeken bouwwerk / object. Tijdens de visuele inspectie worden de elementen van het 
bouwwerk / object systematisch getoetst op verdachte kenmerken aan de hand van een 
checklist die is opgenomen in het werkplan. Zo worden ook de verdachte materialen uit de 
deskresearch gecheckt. Alle asbestverdachte materialen worden aangetekend op 
plattegronden. Wanneer er geen duidelijke tekeningen uit de deskresearch aanwezig zijn 
worden de plattegronden ter plaatse samengesteld. Tevens worden alle asbestverdachte 
materialen gefotografeerd en indien mogelijk bemonsterd. 
 
Van alle asbestverdachte materialen wordt het volgende opgenomen en geregistreerd:  
 Bronidentificatie (uniek bronnummer); 
 Monsteridentificatie ( uniek monsternummer (M-1, M-2, M-3 enz.); 
 Beschrijving van het asbestverdachte materiaal (brontype); 
 Plaats waar het materiaal is aangetroffen; 
 Lokalisering (binnen/buiten) en relatieve omvang t.o.v. de locatieruimte 
 De mate van beschadiging (niet/licht/ernstig); 
 De mate van verwering (niet/licht/ernstig); 
 De hoeveelheid van de aangetroffen asbestverdachte toepassingen; 
 De wijze van bevestiging; 
 Inschatting van de risicoklasse (op kantoor middels SMART definitief maken) waaronder 

het asbestverdachte materiaal verwijderd zou moeten worden; 
 Specifieke opmerkingen die van belang kunnen zijn voor een veilige verwijdering van het 

materiaal. 
 
 
2.4 Monstername en analyse 
 
Alle asbestverdachte materialen worden (indien bereikbaar) bemonsterd en voorzien van een 
unieke code. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. 
Van asbestverdachte materialen waarvan vermoed wordt dat de verdeling van het asbest in het 
materiaal inhomogeen is worden meerdere monsters genomen. Na bemonstering wordt het 
breukvlak gefixeerd. Bemonsteringen vinden plaats met in acht name van de noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen en met de best toepasbare techniek. De monsters worden dubbel 
verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest merkteken. Deze monsters 
worden ter analyse aangeboden aan het RvA Testen geaccrediteerde laboratorium. 
 
De materiaalmonsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op 
de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is 
uitspraak te doen over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht met 
behulp van scanning-elektronenmicroscopie conform ISO 14966. 
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3 Resultaten van het onderzoek 
 
3.1 Waarnemingen 
 
Ten tijde van het onderzoek stonden beide opstallen leeg en kon er destructief te werk worden 
gegaan. 
 
 
3.1.1 Asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse) 
 
De volgende materialen blijken asbesthoudend: 
 Bron 1: AV-plaat tegen brandwerende schuifdeur in de bedrijfsloods. (M-1) 
 Bron 2: Beglazingskit in het kozijnwerk van de bedrijfsloods. (M-3 + M-4) 
 
 
3.1.2 Niet-asbestverdachte materialen (bevestigd door analyse) 
 
De volgende materialen blijken niet-asbesthoudend: 
 Cementplaat kruipluiken in de bedrijfsloods. (M-2) 
 Bitumen dakbedekking op de bedrijfsloods. (M-5 + M-6) 
 Stopverf in het kozijnwerk van de garage. (M-7 + M-8) 
 Bitumen dakbedekking op de garage. (M-9 + M-10) 

 
 
 
3.1.3 Asbesthoudende materialen (niet bemonsterd) 
 
De volgende asbestverdachte materialen zijn niet bemonsterd: 
 Niet van toepassing 
 
 
3.1.4 Niet-asbestverdachte materialen (niet bemonsterd) 
 
Algemene asbestverdachte bronnen die bij inspectie niet asbestverdacht bleken, zijn: 
 HR CV-ketel “REMEHA AVANTA” in de bedrijfsloods 
 PVC riolering in kruipruimte bedrijfsloods 
 Stalen ontluchttingskanalen in de bedrijfsloods 
 Houtwolcement plafondplaten in de bedrijfsloods 
 Bij diverse checkpunten in de spouwmuur naast het kozijnwerk van de bedrijfsloods  

zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen 
 Luchtverhitter “UNIVERSUM” in de garage 
 Betonnen wanden en dakconstructie in de garage 
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3.1.5 Aangetroffen beschadigd asbestverdacht materiaal / secundaire 
besmetting 
 
Tijdens de inventarisatie zijn er geen beschadigde asbestverdacht materialen of asbest-
verontreinigingen aangetroffen. Een nader blootstellingsonderzoek conform NEN-2991 
achten wij dan ook in geen enkele ruimte noodzakelijk. 
 
 
3.1.6 Bevestiging deskresearch 
 
De volgende opmerkingen kunnen worden gemaakt over de vanuit de deskresearch ontdekte 
asbestverdachte materialen: 
 Niet van toepassing 
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3.2 Overzicht asbesthoudende materialen 
 
Hieronder volgt een gespecificeerd overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen 
inclusief eventuele asbestverontreinigingen  
 
Bronnummer  : 1       Certificaat- + monsternummer: 2018.034019.1 (M-1) 
Materiaal (brontype) : AV-plaat (weerszijden) tegen brandwerende schuifdeur 
Verdieping  : begane grond 
Plaats    : bedrijfsloods 
Hoeveelheid  : 1st á (2m x 2,5m) 
Structuur  : niet hechtgebonden 
Beschadigd  : niet 
Verweerd  : niet 
Gehalte + asbestsoort : 15% - 30% amosiet 
Bevestiging  : hangend in rails 
Risicoklasse  : 2A (in containment demonteren, inpakken en afvoeren) 
Opmerkingen  : geen  
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Bronnummer  : 2       Certificaat- + monsternummer: 2018.034019.1 (M-3 + M-4) 
Materiaal (brontype) : Beglazingskit 
Verdieping  : bovenkozijnen + b.g. kozijnen  
Plaats    : bedrijfsloods (loods + hal en kantine) 
Hoeveelheid  : 15m¹ x 0,5m (loods) + 2st á 1m² (hal en kantine) 
Structuur  : hechtgebonden 
Beschadigd  : niet 
Verweerd  : niet 
Gehalte + asbestsoort : 2% - 5% chrysotiel 
Bevestiging  : gekit 
Risicoklasse  : 1 (kozijnen in geheel zonder bewerking aan kitmateriaal verwijderen)  
Opmerkingen  : geen  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
4.1 Conclusies 
 
De conclusie van het onderzoek is dat er zich asbesthoudende materialen bevinden in de 
bedrijfsloods gelegen aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen. 
De bemonsterde asbesthoudende materialen bevatten chrysotiel (wit asbest) en amosiet  
(bruin asbest). 
 
De volgende asbesthoudende materialen zijn tijdens dit onderzoek aangetroffen: 
Bron 
nummer 

Materiaal Aantal Opmerking Verwijderclassificatie  
volgens SMA-rt * 

Bron 1 
AV-plaat tegen brandwerende  
schuifdeur in bedrijfsloods 

1st  
(2m x 2,5m) M-1 

 
Risicoklasse 2A  
(containment /  
demontage inpakken en afvoeren) 

Bron 2 Beglazingskit (bedrijfsloods) 
15m x 0,5m 
+ 2st á 1m² M-3 + M-4 

 
Risicoklasse 1  
(kozijnen in hun geheel zonder 
bewerking aan kit verwijderen) 

Totaal aantal bronnen met risicoklasse 1:   1 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2:   0 
Totaal aantal bronnen met risicoklasse 2A:   1 
Totaal aantal bronnen met beargumenteerde afwijkingen: 0 

 
* Als gevolg van de opname van Richtlijn 1999/77/EG van de Europese Unie in de Nederlandse regelgeving op  
   28 juli 2006 (Staatsblad 348) wordt het uitvoeren van werkzaamheden aan asbest ingedeeld in risicoklassen. 
   SMART is een gevalideerd geautomatiseerd databestand waarmee de risicoklasse (m.b.t. asbestverwijdering)  
   per asbestbron kan worden bepaald. De SMART formulieren zijn als bijlagen opgenomen in dit rapport. 
 
 
 
4.2 Aanbevelingen 
 
Indien u het asbest wilt laten verwijderen, heeft u daarvoor een omgevingsvergunning voor de 
activiteit slopen nodig of moet u een sloopmelding indienen. In beide gevallen dient u een 
kopie van deze rapportage aan het bevoegd gezag te overleggen. 
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4.3 Indeling risicoklassen t.b.v. asbestverwijdering 
 
 
De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of 
asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het 
vaststellen van de blootstellingrisico’s bij het verwijderen ervan. 
De bepalende factoren daarbij zijn o.a. de aard van het asbest, de wijze waarop het is 
aangebracht en daarmee de wijze van verwijderen en de te nemen 
beschermingsmaatregelen. 
Van de aangetroffen asbestbron(nen) geldt de risicoklasse ten behoeve van 
asbestwerkzaamheden zoals is aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
Voor het bepalen van de risicoklasse per asbestbron is gebruik gemaakt van het door het 
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA‐rt hulpmiddel.  
Daarbij is een eenduidige en uniforme vaststelling van de risicoklassen en overdracht van 
gegevens m.b.t. de bijbehorende verwijderingsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen 
naar een asbestverwijderingsbedrijf verzekerd. 
 
Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe grenswaarden en wijziging van de risicoklasse‐indeling 
van kracht. 
 
De grenswaarde voor Serpentijn (Chrysotiel) is:
De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel mag de grenswaarde van 
   2.000 vezels/m³, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag, niet 
overschrijden. 
 
De grenswaarde voor de Amfibolen (amosiet , crocidoliet, actinoliet, anthofylliet en 
Tremoliet) is:
De concentratie van asbestvezels van het type Amfibool mag de grenswaarde van 
   2.000 vezels/m³, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag, niet 
overschrijden. 
 
 
De Risicoklasse indeling wordt als volgt berekend: 
 
 
Concentratie stof 1 (chrysotiel)                      Concentratie stof 2 (amfibolen) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      +          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      < 1 =  RK 1 
         Grenswaarde 1                                                   Grenswaarde 2 
 
 
 
Concentratie stof 1 (chrysotiel)                      Concentratie stof 2 (amfibolen) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      +          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      ≥ 1 =  RK 2 / 2A 
         Grenswaarde 1                                                   Grenswaarde 2 
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Risicoklasse 1:  

Omvat werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht 
wordt. 
 
Risicoklasse 2:  

Omvat werkzaamheden waarbij een serpentijnen vezelconcentratie boven de grenswaarden 
verwacht wordt. 

 
Risicoklasse 2A:  

Omvat werkzaamheden waarbij een amfibolen vezelconcentratie boven de grenswaarden 
verwacht wordt, en daarbij dus speciale eisen voor de eindmeting. 

Deze risicoklasse is specifiek bedoeld voor saneringen waarbij in het containment de 
verwachte concentraties amfibool‐asbest in de lucht de grenswaarde (2000 vezels/m³) 
overschrijden.  
Eindmeting (NEN‐2990) dient plaats te vinden middels SEM. (Scanning‐elektronenmicroscopie). 

 
Voor RK‐2A zijn echter wel uitzonderingen bepaald.  Deze gelden voor: 

 kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen 
nodig zijn met een oppervlak van maximaal 2,5 m2; 

 verwijdering van asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibole 
asbestvezels bevat; 

 een asbestverwijdering waarbij gedurende de duur van de asbestverwijderings‐
werkzaamheden tussen de asbesttoepassing en de werknemer die de verwijdering 
uitvoert een niet‐betreedbare afscheiding aanwezig is, waarmee de asbesttoepassing in 
zijn geheel lekvrij omsloten wordt. 

 verwijdering van leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet volledig in 
beton gestort zijn. 

 
In de bovenstaande situatie mag in de eindbeoordeling worden getoetst aan de toetswaarde 
van 10.000 vezels / m3, zoals ook voor risicoklasse 2 geldt. In die situaties worden de 
luchtmonsters geanalyseerd met Fasecontrast Microscopie (FCM). 
SMA‐rt zal, als onderdeel van de werkplan‐elementen bij het onderdeel eindmeting, 
(eindbeoordeling/eindcontrole) aangeven of er sprake is van een uitzondering.  
Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing. 
 

SMA‐rt is een gevalideerd databestand waarvan de resultaten / formulieren als bijlage in dit 
rapport zijn opgenomen. 
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5 Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) 
 
Vanaf 1 maart 2017 is het verplicht voor alle opdrachtgevers om de asbestinventarisatie 
rapportages aan te vragen via het Landelijk Asbestvolgsysteem.  
Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) dient om de asbestketen inzichtelijk te maken. 
Het inventarisatiebureau zal vanaf dan ook alle aangetroffen asbestbronnen en de 
betreffende  asbestrapportage implementeren in de webapplicatie LAVS. 
 
 
5.1 Wat is het Landelijk Asbestvolgsysteem 
  
Het Landelijk Asbestvolgsysteem (vervolgens aangeduid met LAVS) is een webapplicatie 
waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van 
asbestverwijdering.  
Het LAVS zorgt ervoor dat ketenpartners (waaronder inventariseerders) de juiste informatie 
hebben en volgt de wet‐ en regelgeving.  
Het LAVS ondersteunt de hele asbestverwijderingsketen van opdrachtgever tot en met 
stortplaatsen.  
De betrokken ketenpartijen kunnen altijd alle informatie inzien van de desbetreffende 
asbestverwijdering (‘project’ in het LAVS).  
Daarnaast verstuurt het LAVS automatisch de Omgevingsloket online‐(OLO) en de start/eind‐
meldingen aan de bevoegde gezagen, certificerende instanties en inspectie SWZ (ISZW).  
Het LAVS bewaart de projecten voor eventueel toekomstig gebruik. De projecten zijn ook te 
archiveren.  
Voor meer achtergrondinformatie zie http://www.lavsinfo.nl/lavs‐0/ 
 
 
5.2 Wat is nodig om het LAVS te kunnen gebruiken?  
 
Om de webapplicatie LAVS te kunnen gebruiken heeft u alleen toegang nodig tot het 
internet met een standaardbrowser (Explorer, Firefox, Safari, Chrome e.d.). Het is niet nodig 
om een programma te installeren.  
De LAVS webapplicatie vindt u op: https://www.asbestvolgsysteem.nl 
 
Medewerkers van uw organisatie die met het LAVS gaan werken moeten ieder een eigen 
eHerkenning (soort DigiD voor bedrijven) toegangscode hebben.  
Op dit moment is betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende.  
Aan het gebruik van eHerkenning niveau 1 zijn geen kosten verbonden.  
In verband met toekomstige ontwikkelingen is het aan te raden om direct een 
beveiligingsniveau 2 of 2+ aan te schaffen.  
Meer informatie over eHerkenning en het aanschaffen van eHerkennings middelen kunt u 
vinden op www.eHerkenning.nl. 
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Bijlage I 
 

Plattegrondtekening(en) 

 
 
 
 
 



PLATTEGRONDEN 
WESTELIJKE RANDWEG 1

1e verdieping

Begane grond

7

Bron 1 / M-1 
AV-plaat schuifdeur 

M-2 / kruipluik 
(niet asbesthoudend)

Bron 2 / M-3 + M-4 Beglazingskit

M-5 + M-6 Bitumen dakbedekking
(niet asbesthoudend)



PLATTEGRONDEN 
WESTELIJKE RANDWEG 1

Garage

8

M-7 + M-8 Stopverf in kozijnwerk
(niet asbesthoudend)

M-9 + M-10 Bitumen dakbedekking
(niet asbesthoudend)

Luchtverhitter "UNIVERSUM"
(niet asbesthoudend)
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Bijlage II 
 

Fotoreportage 

 
Foto 1: Cementplaat kruipluiken bedrijfsloods (niet asbesthoudend / zie M-2) 

 
 

 
 
Foto 2: HR-CV ketel “REMEHA AVANTA” in bedrijfsloods (niet asbesthoudend) 
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Foto 3: Bitumen dakbedekking op de bedrijfsloods  
(niet asbesthoudend / zie M-5 + M-6) 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: Luchtverhitter “UNIVERSUM” in de garage (niet asbesthoudend) 
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Foto 5: Stopverf in het kozijnwerk van de garage  

(niet asbesthoudend / zie M-7 + M-8) 
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Foto 6: Bitumen dakbedekking op de garage 
(niet asbesthoudend / zie M-9 + M-10) 
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Foto 7: Bij de checkpunten in de spouwmuur naast kozijnwerk zijn geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen 
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Bijlage III 
 

Analysecertificaten 
 
 
 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 088-998 38 00 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896, versie 09, blad 1/2, 17 september 2018 

2018.034019.1 

*30284963* 
 

 
Jabor Advies B.V. 
t.a.v. dhr M. Van Lochem 
Westvlietweg  72 P 
2495 AA DEN HAAG 
 
 

 

Opdrachtgegevens 
ref. opdrachtgever : 1811008 
locatie monstername : 2-tal opstallen Westelijke Randweg 1  Overveen 
monsterneming door : Borkus, dhr M. (Mark) (opdrachtgever)  
analyse conform : NEN 5896 
analyse locatie : Rotterdam 
ontvangst monsters : 04-12-2018 
aantal monsters : 10 
  
opdrachtnummer : 2018.034019.1 
datum rapportage : 04-12-2018 
versie : 1  

 
 

Resultaten 
Kiwa ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 
binding 

785958 M-1 Vezelplaat schuifdeur 
bedrijfsloods 

Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet 
hechtgebonden 

785959 M-2 Cementplaat kruipluiken 
bedrijfsloods 

Plaatmateriaal geen asbest <0,1% n.v.t. 

785960 M-3 Beglazingskit 
bedrijfsloods 

Kit chrysotiel 2-5% hechtgebonden 

785961 M-4 Beglazingskit 
bedrijfsloods 

Kit chrysotiel 2-5% hechtgebonden 

785962 M-5 Bitumen dakbedekking 
bedrijfsloods 

Bitumen geen asbest <0,1% n.v.t. 

785963 M-6 Bitumen dakbedekking 
bedrijfsloods 

Bitumen geen asbest <0,1% n.v.t. 

785964 M-7 Stopverf kozijnen garage Stopverf geen asbest <0,1% n.v.t. 

785965 M-8 Stopverf kozijnen garage Stopverf geen asbest <0,1% n.v.t. 

785966 M-9 Bitumen dakbedekking 
garage 

Bitumen geen asbest <0,1% n.v.t. 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 088-998 38 00 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896, versie 09, blad 2/2, 17 september 2018 

2018.034019.1 

*30284963* 
 

Kiwa ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 
percentage 

binding 

785967 M-10 Bitumen dakbedekking 
garage 

Bitumen geen asbest <0,1% n.v.t. 

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies 
die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door 
“opdrachtgever” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 
  
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Kiwa Inspection & Testing is geconstateerd. Als gevolg van de methode van 
bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
  
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Kiwa Inspection & Testing is geconstateerd. Als gevolg van de methode van 
bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie 
welke in het veld is vastgesteld. 
  
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten 
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet 
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  
R.M. Beukema 
Divisie Directeur  
 
 
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens vervanger. Indien 
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com ovv het certificaatnummer.  
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Bijlage IV 
 

SMA-rt classificaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 04 december 2018 om 14h58 (1315094)

JABOR Advies BV SCA-code: 01-D010002.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010002.01-
1811008]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Westelijke Randweg 1, Overveen
Projectcode 1811008
Projectnaam 2-tal opstallen (bedrijfsloods + garage) aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen
Broncode Bron 1
Bronnaam Beplating op deur (board, amosietplaat e.d.)

Feiten
Productspecificatie Board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer 2018.034019.1 (M-1)

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Containment RK2A - ex RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1315094)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 04 december 2018 om 14h58 (1315698)

JABOR Advies BV SCA-code: 01-D010002.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010002.01-
1811008]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Westelijke Randweg 1, Overveen
Projectcode 1811008
Projectnaam 2-tal opstallen (bedrijfsloods + garage) aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen
Broncode Bron 2
Bronnaam Beglazingskit (kozijnen zonder bewerking aan kitmateriaal verwijderen)

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 9,5 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 2018.034019.1 (M-3 + M-4)

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1315698)
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Bijlage V 
 

Deskresearch 
 
 
De opdrachtgever is verzocht relevante documenten en archieven (bouwtekeningen / 
bestaande asbestrapporten / besteksbladen etc.) van de opstallen beschikbaar te stellen.  
 
De opdrachtgever beschikte over een makelaarsrapportage, met daarin opgenomen  
div. foto’s en plattegronden. 
Hieruit waren echter geen asbestverdachte materialen te herleiden. 
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Bijlage VI 
 

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie 
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