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1 Samenvatting

Dit asbestinventarisatierapport is opgesteld volgens de richtlijnen zoals deze worden vermeld in het
Certificatieschema voor het SCA Procescertificaat asbestinventarisatie SC-540: 2011, versie 02 en voor
de risicobeoordeling bij beheer volgens de beoordelingsrichtljn BRL 5052 voor asbestinventarisatie.

Versie 5 is gemaakt, omdat een opmerking van de opdrachtgever in hoofdstuk 5 op de voorgaande
versies van dit rapport niet juist was verwerkt. Voorgaande versies zijn hierbij vervallen.

In dit rapport worden de volgende onderdelen behandeld:
- Overleg
- Deskresearch
- Visuele inventarisatie
- Checklist object gerelateerde zaken
- Uitgangspunten onderzoek
- Omschrijving elementen
- Monstername en -analyse

Risicoanalyse
- Verwijdermethode
- Tekeningen
- Kostenraming (separaat rapport)

Er is geen of licht destructief onderzoek uitgevoerd.

1.1 Overzicht van de resultaten
In onderstaand overzicht zijn de aangetroffen asbesthoudende en asbestvrje elementen aangegeven.

Overzicht resultaten

0

.
.

‘

E omschrijving Ruimte ‘ 1 ‘
analyse ‘

:°‘x .

6F Deur 1 st. 2r& MM-EOl amosleto,1 -2% 2
chrysotiel 15-30%

002 Kit n.v.t. n.v.t, n.v.t. MM-E02 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v,t.

003 Pakkingen 20 st. - MM-E03 chrysotiel 30-60% 1 of 2
—

004 Pakkingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-E04 niet aantoonbaar’ 0.1 % n.v.t.

ôö Kit n.v.t, n.v.t. MM-E05 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t.

6W Deur 2 st. 4 m2 MM-E06 chrysollel 2 - 5% 1
—

007 Pakkingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-E07 niet aantoonbaar’ 0.1% n.v.t.

008 Kit n,v.t. n.v.t. . MM-E08 niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

66W Pakkingen n.v.t. n.v.t. rvd. MM-E09 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t,

6ÎV Leidingisolatie n.v.t. n.v.t. E1E MM-E10 niet aantoonbaar’ 0,1 % n,v.t.

011 Pakkingen n.v.t. n.v.t. MM-E1 1 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t.

012 Leidingisolatie nv.t. n.v.t, nv.t, MM-E12 niet aantoonbaar’ 0,1 % n,v.t,

6ÏÏ Pakkingen n.v.t. n.v.t. 5EiE MM-E13 niet aantoonbaar’ 0.1% n.v.t.

dï4 Meszekeringen nv.t. n.v.t. MM-E14 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t.

ÖÎW• Beplating op deur 13 st. 6 m2 MM-E1 5 chrysotiel 2 - 5% 1 of 2
.

&IW Leidingisolatie n.v.t. n.v.t. 5EVÏ. MM-E16 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t.

017 Beplating op deur n.v.t. n.v.t. MM-E17 niet aantoonbaar’ 0,1 % n.v.t.

JW• Drempel n.v.t. n.v.t. MM-E18 + niet aanloonbaar < 0,1 % n.v.t.
MM-E27

019 Pakkingen 23 st. - 3 MM-E1 9 chrysotiel 30 -60% 1 of 2
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Overzicht resultaten
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E omschrijving Ruimte

‘ 3 analyse
w E cn0

3: .

ôi Pakkingen n.v.t. n.v.t. E1. MM-E20 niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

6T Pakkingen 40 st. - MM-E21 chrysotlel 30-60% TSÎT
öii Pakkingen n.v.t. n.v.t. MM-E22 niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

Deur n.v.t. n.v.t. MM-E23 niet aantoonbaar c 0,1 % rtViE

öi4 /ensterbank n.v.t. n.v.t. }iI MM-E24 niet aantoonbaar c 0,1 % n.v.t.

6W• Pakkingen n.v.t. n.v.t. iEÏ. MM-E25 niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

6W• Kit n.v.t. n.v.t. ET MM-E26 niet aantoonbaar < 0,1 % rJE

027 Pakking 22 st. - 3 MM-E28 Chrysotiel 30-60 % 1f 2

028 Meszekeringen 60 st - 3 Jisueel aangenomen

—
030 /ulling metalen deuren n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-E30-01 tlm niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

MM-E30-06

-________

035 Daklei n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-100 niet aantoonbaar c 0,1 % n.v.t.

Kit n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-101 niet aantoonbaar c 0,1 % n.v.t.

037 Kit n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-102 niet aantoonbaar < 0,1 % r

038 Kit 1 st lOm’ 3 MM-103 Chrysotiel 0,1-2%

—.
039 Kit n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-104 niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

040 Kit 82 st 492 m’ 3 MM-105 Chrysotiel 0,1 -2% 2

De saneringsklasse van de deuren wordt bepaald over het aantal m2 deuroppervlak per ruimte. Indiende deuren zijn
beschadigd of het totaal oppervlak van de deuren in 1 ruimte meer dan 3 m2 is, dan dient dit in RK 2 gesaneerd te worden. Indien
de deuren onbeschadigd en identiek aan elkaar zijn en het totale oppervlak van deze deuren in 1 ruimte kleiner dan 3 m2 is dan
kunnen deze deuren in RK 1 gesaneerd worden.
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1.2 Beperkingen van het onderzoek

Algemene beperkingen
Het gehele gebouw was tijdens het onderzoek in gebruik. Tijdens de uitvoering van de inspectie konden
beperkte handelingen uitgevoerd worden. Daarnaast waren tijdens het archiefonderzoek een beperkt
aantal bouwtekeningen en/of bestekken beschikbaar. Door deze beperkingen wordt het aantreffen van
onvoorzien asbest op niet direct bereikbare plaatsen, zoals achter inventaris en bouwkundige
afwerkingen, vergroot.

Opgemerkt wordt dat de pakkingen tussen flenzen steekproefsgewijs bemonsterd zijn. De installateur
dient altijd alert te zijn dat er onvoorzien asbesthoudende pakkingen aanwezig kan zijn tussen de
flenzen

Specifieke beperkingen
Naast de algemene beperkingen op het onderzoek zijn tevens specifieke beperkingen aangetroffen (zie
onderstaande tabel).

Overzicht beperkingen van het onderzoek

Regel . Reden van
nummer Ruimte Element Bouwlaag vermoeden

Omschrijving

1 Gehele dak 3ebouw van voor 1994 Tot heden niet bereikbaar
voor inspectie.

2 Divers, zoals kit, Dp basis van type A Valt buiten het onderzoek
koord, plaat- en/of nderzoek
buismateriaal

3 Spindeipakking Installaties van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
van vul- en (grof) destructieve
aftapkranen cv handelingen
installaties
(element_029)

4 Afdichting in 3ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
gietijzeren (grof) destructieve
leidingen (element handelingen
031, zie_foto_1.1)

5 Divers, zoals kit, Installatie van voor 1994 Toepassing tot heden nog
koord e&of plaat- in gebruik (spanning)
materiaal (element
032, zie_foto_1.2)

6 Divers, zoals kit, ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
koord, plaat- en/of (grof) destructieve
buismateriaal handelingen
(element 033, zie
foto_1.3)

7 Divers, zoals kit, ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
koord, plaat- en/of (grof) destructieve
buismatedaat handelingen
(element 034, zie
foto_1.4)

8 Divers, zoals kit, ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
koord, plaat- en/of (grof) destructieve
buismateriaal handelingen

9 Divers, zoals kit, • ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar zonder
koord, plaat- en/of (grof) destructieve
buismaleriaal handelingen

In verband met de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen in deze ruimte(n) en/of
constructies, is direct voorafgaand aan de fysieke sloopwerkzaamheden, een aanvullend
asbestonderzoek noodzakelijk.
De vergunningverlener verplicht -de aanvrager- in de omgevingsvergunning tot de aanvullende
inventarisatie type B, conform SC-540: 2011, versie 02.
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2 Omschrijving van de opdracht en uitgangspunten van het onderzoek

2.1 Asbestbeleid Rijksvastgoedbedrijf
Regeling asbestbeleid en doelstelling Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Op 1 december 2000 is de Regeling Asbestbeleid Rijksgebouwendienst (RAR) vastgesteld en in
werking getreden. In deze regeling is bepaald dat alle objecten waarvan de bouw voor 1januari
1 994 is aangevangen moeten worden geïnventariseerd op asbest.

2.2 Verplichting van de opdrachtnemer

Per 1 januari 2007 heeft de RVB de asbestinventarisatiebedrijven verplicht de door de RVB
opgestelde werkwijze aan te houden bij de inventarisatie en het op te stellen rapport. Op deze
wijze wordt voor de RVB de uniformiteit van de asbestinventarisatierapporten gewaarborgd.

2.3 Opdrachwooiwaarden

01. Het voeren van voorbereidend overleg met de opdrachtgever en met de bij het onderzoek
betrokken instanties en personen.

02. Het uitvoeren van deskresearch, waaronder een historisch documentenonderzoek, op basis
van documenten zoals beschikbaar bij de eigenaar en bouw- en woningtoezicht.

03. Visuele inventarisatie al dan niet met behulp van licht destructief onderzoek naar de
aanwezigheid van asbesthoudende en —verdachte elementen.

04. Het nalopen en invullen van de checklist object gerelateerde zaken maakt onderdeel uit van
de beoordeling.

05. Het kwantificeren van de asbesthoudende elementen.
06. Het nemen van de noodzakelijke materiaal- en strip-, kleefmonsters welke ter analyse aan een

geaccrediteerd laboratorium of een geaccrediteerde onderzoeksinstelling worden
aangeboden. De analyses hebben tot doel om de kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid
van asbest in de bemonsterde elementen vast te stellen.
Indien luchtmonsters noodzakelijk blijken, is hiervoor een aparte opdracht noodzakelijk.

07. Het opnemen in de rapportage van de elementen waarvan wordt vermoed dat deze asbest
zouden kunnen bevatten.

08. Bij een calamiteit wordt de inventarisatieopdracht opgeschort tot de calamiteit is opgelost.
09. Het indelen van de asbesthoudende en —verdachte elementen in de risicoklassen en het

aangeven van de te hanteren verwijderingmethode(n).
10. Het opstellen van een risico-inventarisatie van de asbesthoudende elementen volgens de BRL

5052.
11. Het leveren van digitale situatietekening en digitale bouwkundige tekeningen in Autocad

formaat, waarop aangegeven de bemonsterde elementen en een situatietekening.
12. Het vervaardigen en leveren van een asbestinventarisatierapport volgens het RVB-model AIR

A-V2.3, dat moet voldoen aan de eisen volgens SC-540: 2011, versie 02, type A en de BRL
5052.

13. Het in een separaat rapport aanleveren van een kostenraming voor het verwijderen van de
asbesthoudende elementen volgens de in de AIR toegevoegde SMA-rt documenten.
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3 Tekst van het asbestinventarisatiebedrijf

Algemeen
De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens SC-540 2011 versie 02, onder het SCA
procescertificaatnummer 07.D070090 van Tauw.

Vooronderzoek
Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de bestekken, bestektekeningen en bouwkundige gegevens
opgevraagd bij de opdrachtgever.

In hoofdstuk 4 is een verslag van het vooronderzoek opgenomen.

Inspectie
Tijdens de inventarisatie is het gebouw geïnspecteerd op asbestverdachte materialen. De uitvoering van
de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden conform de SC-540. Dit houdt in dat een visuele inspectie,
waar noodzakelijk aangevuld met monsterneming, plaats heeft gevonden waarbij alle bereikbare delen
van de gebouwen zijn geïnspecteerd. Ruimten of onderdelen van het gebouw die tijdens de inspectie
niet geïnspecteerd konden worden, zijn vermeld in hoofdstuk 1. Indien ruimten niet toegankelijk zijn
tijdens de inspectie heeft dit tot gevolg dat de asbestinventarisatie voor deze ruimten niet van toepassing
is. Tijdens de inspectie zijn geen (uitgebreide) sloop- of breekwerkzaamheden verricht.

Monsterneming en analyse
De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd.

De monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest (type en percentage) door middel van
stereo- en polarisatiemicroscopie conform MEN 5896 door een voor deze analyse door de Raad voor
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

De materialen die zijn bemonsterd, zijn gecodeerd met ‘MM-Exx’. De codering komt overeen met de
overzichtsschets zoals in hoofdstuk 11 is weergegeven. Het analyseresultaat is opgenomen in bijlage 2.

De beoordeling of veiwarmingsinstallaties asbesthoudende materialen bevatten, heeft mede
plaatsgevonden op basis van literatuur (Intechnium, Handboek Asbest, 2000).

Indeling in risicoklassen bij sloop
Bij het aantreffen van asbesttoepassingen en/of besmettingen wordt conform de SC-540 de risicoklasse
ten behoeve van de sloop vastgesteld. De indeling in risicoklassen bij verwijdering van asbesthoudende
materialen is uitgevoerd met behulp van SMA-rt (Stoffen Manager Asbest), een digitaal instrument dat
via www.asbestinfo.nl beschikbaar is. Hierbij wordt een voorstel voor de sloopmethode beschreven. In
de SMA-rt uitdraai zijn voorzorgsmaatregelen beschreven om bij bewerking aan of verwijdering van
asbesthoudend materiaal blootstelling aan en/of verspreiding van asbest te voorkomen. De SMA-rt
risicobeoordelingen zijn in bijlage 5 opgenomen.

Volledigheid van het onderzoek
De verrichte asbestinventarisatie is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring bij Tauw.
Echter, bij de onderhavige onderzoeksopzet kan niet uitgesloten worden dat bij verbouwing of sloop van
visueel geïnspecteerde gebouwen of installaties asbesthoudende materialen worden aangetroffen,
welke niet als zodanig door Tauw zijn aangemerkt.
Dit hangt onder meer samen met het ontbreken van volledige informatie over historisch onderhoud en
met visueel niet-waarneembare elementen. Hierbij kan gedacht worden aan fundering, riolering,
ingemetselde of afgetimmerde platen en luchtkanalen.
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4 Voorbereidend en historisch onderzoek

4.1 Algemeen

Locatie Binnenhof la-7 2513 4A Den Haag

Functie object Kantoor

Bouwjaar 1248, vervolgens zijn diverse renovaties geweest (zie paragraaf 4.4)

antal verdiepingen Kelder Um 4° verdieping
Kelder / Kruipruimte
zolder/ dak. Mle lagen zijn aanwezig.

4.2 Overleg met Rijksvastgoedbedrijf

Naam en functie

Plaats en datum 11-8-2014, Binnenhof te Den Haag

relefoonnummer
Er zijn in het verleden enkele kachels asbestvrij gemaakt. Extra
3andacht voor meerdere kachels. De hoogspanningsruimten worden
niet meegenomen met het onderzoek.

esultaat Een lijst met de aanwezige installaties wordt door de opdrachtgever
aangeleverd, de leistenen op de daken zijn asbestvrij, meerdere
nonsters nemen van asbestverdachte pakkingen om een volledig
eeld te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende

)akkingen.
)pmerkingen

)verleg met Rijksvastgoedbedrijf

Naam en functie

Plaats en datum 3-9-2014, Korte Voorhout 7 Den Haag

relefoonnummer
De verwijderde asbesthoudende materialen zijn gesaneerd conform

ulta et en regelgeving. De bewijzen zijn niet volledig gearchiveerd
es a waardoor het niet meer aantoonbaar is dat de asbestsloop juist zijn

uitgevoerd
)pmerkingen
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Vlail van Rijksvastgoedbedrijf

Naam en functie

Plaats en datum 14-1 -2015

relefoonnummer
Na de onderkenning van de schadelijke effecten van asbest is
halverwege de negentiger jaren vanuit de liftindustrie een actie
jestart om mogelijk asbesthoudende remvoeringen van Iiftmachines
.e vervangen. Het ging hierbij voornamelijk om liftmachines zonder
nelheidsregeling. De reden om in de oude tijd asbesthoudende
remvoeringen was zoals bekend de goede hittebestendigheid van
ssbest, die nodig was voor energie opnemend te remmen, oftewel
Je machine door wrjving van de rem tot stilstand te brengen. Hierbij
werd veel warmte ontwikkeld (rem energie). Eigenaren van oudere
liften met ‘klassieke’ remsystemen ontvingen in het kader van de
3ctie aanbiedingen van de liftonderhoud bedrijven om de
remvoeringen te vervangen. De Rijksgebouwendienst heeft in
)rincipe daarop altijd opdracht verstrekt om deze remvoeringen te
iervangen. Mogelijk is er zelfs in bepaalde gevallen herhaald
iervangen omdat een eerdere vervanging niet goed was
)eregistreerd.

In de periode 2003—2008 is er door de keuringsinstellingen zoals
het Liftinstituut ook een actie gevoerd “Veiligheid Onderhoud en

Resultaat Keuren” (VOK) waarvan verwijdering van asbesthoudende
remvoeringen en asbesthoudende elektrische schakelmaterialen
Jeel uitmaakte. Ook nu nog maakt een VOK beoordeling deel uit
‘an de periodieke veiligheidskeuringen. De regeling is dat de
keuring wordt afgebroken als de keuringsinspecteur asbest aantreft
)f veronderstelt. Dit leidt dan automatisch tot afkeur van de lift.
Liften waarbij de remvoeringen zijn vervangen door niet
3sbesthoudende exemplaren, zijn in de regel gemarkeerd met een
sticker in de liftmachinekamer”Asbestvrij” en in ieder geval is in het
liftboek een aantekening gemaakt van de vervanging.

Een aandachtspunt is dat lang niet alle oude liften per definitie van
3sbesthoudende remvoeringen werden voorzien tijdens de bouw.
Liften met snelheidsregeling (vroeger draaistroom of gelijkstroom
regeling , tegenwoordig frequentie en spanningsregeling) worden
namelijk elektrisch tot stilstand gebracht voordat de rem invalt. Ook
iroeger al werden liften met snelheidsregeling meestal niet van
3sbesthoudende remvoeringen voorzien.

________________________

De asbestverdachte remvoeringen zijn vervangen.
)pmerkingen

_________________________________________________________
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4.3 Deskresearch

ritel document 01 emeentelijk Archiefonderzoek, dossier 2197, 2148 en 4934

‘laats en datum

..ocatie inzage stukken

esuItaat

)pmerkingen

Den Haag, augustus 2014

Gemeente Den Haag

Geen asbesthoudende elementen in documenten waargenomen

Gemeentelijk archief onderzoek, Dossier 001021

Den Haag, augustus 2014

Gemeente Den Haag

Brandwerende scheiding in stalen U-profielen en brandvertragende
Jeuren in bouwdeel C.

rijdens de inspectie zijn de genoemde asbestverdachte materialen
in bouwdeel C niet waargenomen

Gemeentelijk archiefonderzoek, dossier 2107

Den Haag, augustus 2014

Gemeente Den Haag
Promabest béplating -r

rijdens de inspectie niet aangetroffen

sbestvrgave certificaat na asbestverwijdering, kenmerk Z1 43896

M.M.LAB

Normerveer, 20 juni 2014

Jnbekend

In afwachting van de analyseresultaten

Betreft een voorlopig rapport, document in bezit van RVB

Rapportage volledige asbestinventarisatie type A, kenmerk 15556

Koenders & Partners

Nateringen, 3april2014

Dnbekend
sbesthoudend koord, kabelommanteling en pakkingen
aangetroffen

Het aanqetroffen asbest is qesaneerd

Document in bezit van RVB

ritel document 02

‘laats en datum

Locatie inzage stukken

Resultaat

)pmerkingen

ritel document 03

laats en datum

.ocatie inzage stukken

Resultaat

)pmerkingen

ritel document 04

uteur

Plaats en datum

Locatie inzage stukken

Resultaat

Jpmerkingen

ritel document 05

\uteur

Plaats en datum

ocatie inzage stukken

Resultaat

)pmerkingen

sbestinventarisatie voorafgaand aan verbouwing, kenmerkritel document 06 2000.A01 1 16.lR
uteur BAS. Adviesbureau

Plaats en datum — Rijswijk, 14mei2001

Locatie inzage stukken Onbekend

Resultaat

Dpmerkingen
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ritel document 07 Objectenlijst

uteur Niet bekend

Plaats en datum 26 mei2014

Locatie inzage stukken Niet bekend

Resultaat Zie hoofdstuk 5

Dpmerkingen

4.4 omschrijving van het object (facultatief).
Het Binnenhof is van oorsprong een grafeljk paleizencomplex uit de dertiende eeuw, ontwikkeld door
graaf Floris Ven vanaf 1248 bewoond door Willem II en diens zoon graaf Floris V. Het is gelegen aan
een ruim plein, omringd door muren en grachten. De basis van het complex is volgens onderzoekingen
de hof van Vrouwe Meilindis, die Floris IV in 1229 kocht van Dirk van Wassenaer. Geleidelijk is de
ommuring vervangen door gebouwen voor de huisvesting van stadhouders, regeringscolleges en andere
instellingen. Enkele fragmenten van de oorspronkelijke muur zijn in de gevels aan het Buitenhof
bewaard gebleven. Het oorspronkelijke grafeljke paleis is een hoog, rechthoekig gebouw, waarin zich
twee markante zalen bevinden. De Rolzaal (ook wel: de ‘Oude Zaal’) is het oudste gebouw op het
Binnenhof en is de vroegere pleitkamer van het Hof van Holland.
De Ridderzaal (of de ‘Nieuwe Zaal’) met haar rijzige, door twee ronde traptorens geflankeerde voorgevel
en indrukwekkende houten overkapping (die een breedte van achttien meter overspant), werd gebouwd
onder graaf Floris V aan het einde van de dertiende eeuw. De beroemde kap is wegens bouwvalligheid
in 1861 vervangen door een ijzeren overdekking op pijlers. Deze laatste is op haar beurt weer vervangen
door een reconstructie van de oorspronkelijke kap. Sinds lange tijd doet de Ridderzaal dienst bij
plechtige bijeenkomsten, zoals de opening van de Staten-Generaal. Aan het Binnenhof ligt een aantal
monumentale poorten: de Maurits- of Grenadierspoort (oostzijde, bouwjaar 1634); de Stadhouderspoort
(westzijde, bouwjaar 1620, gerestaureerd in 1879); de Hofpoort (zuidzijde, eind achttiende eeuw); en de
Binnenpoort (1634, verbouwd in 1685 en 1880).
Nadat in 1992 de nieuwbouw voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal gereed kwam, een ontwerp
van Pi de Bruijn, is de oude zaal van de Tweede Kamer gerestaureerd en heringericht. Pi de Bruijn is
eveneens verantwoordelijk voor het ontwerp van de herinrichting van deze zaal.
Het complex huisvest diverse onderdelen van de rijksoverheid: de Raad van State, de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast kunnen bijzondere
bijeenkomsten gehouden worden in de Rolzaal en de Ridderzaal, waarde koningin elke derde dinsdag
van september de Troonrede uitspreekt.
In 2006 heeft er een herinrichting en renovatie van de Ridderzaal plaatsgevonden. Leidraad voor de
architecten Krjn van den Ende van Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek en Askon Eden van de
Rijksgebouwendienst was het interieur van de Ridderzaal bij de oplevering in 1904 naar ontwerp door de
architect Pierre Cuypers.
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5 Checklist object gerelateerde zaken t.b.v. asbestinventarisatie

Aanwezig Ruimte Bijzonderheden
(ja/nee)

lnsWlâties
Nerktuigbouwkundige installatie Ja Divers Aanwezig asbesthoudende

flenspakkingen (zie rapport)en
asbesthoudende spindelpakkingen (zie
Hoofdstuk 12).

/enülaffekanalen Ja Divers Niet asbestverdacht

Nater Ja Divers Niet asbesiverdacht

Riolering Ja Divers sbestverdacht. zie paragraaf 1.2

Elektra installaties Ja Divers \sbestverdacht, zie paragraaf 1.2

/erticaal fransport (bv. lift) Ja Niet asbestverdacht
—

Overig Ja Divers Niet asbestverdacht

Nandenschachten en holle ruimten
Spouwwisren Ja Type S onderzoek

Schachten Ja Type S onderzoek

Holle ruimten Ja Type S onderzoek

Brandwerende constructies
Brandcompartimenten Ja Type S onderzoek

Brandwerende bekleding draagconstructies Ja Type S onderzoek

Brandwerende constructies naar aanliggende ruimten Ja Type S onderzoek

fwerking en decoraties E
Stucwerk Ja Divers Niet asbestverdacht

Vloerbedekking Ja Divers Niet asbestverdacht

Natuursteenvervangers Nee Nvl Nvt

\lle imitatiesteenachtige materialen Nee Nvt Nvt

Scheidingswanden ed. Ja DNers Niet asbestverdacht

Naterkerende constructies -

olfplaten nee Nvt Nvt

Baanvormige dakbedekking Ja dak Nader bemonsteren

Gevelbekieding Nee Nvt Nvt

Naterkerende lagen in builenwanden en daken Nee Nvt Nvt

Natuursteenvervangers zoals vensterbanken en Nee Nvt Nvt
muurafdekking

rijdens de boUW eâej*p asbesthoudendepl 1

/erloren bekisting in betoncanstructies Nee Nvt Nvt

Stelmateriaal onder balken, kozijnen e.d. Ja Type B onderzoek

Historische geQepsU
Locaties waar reeds eerder asbest Is verwijderd Ja Elektrische kachels en

Isolatiemateriaal
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7 Risicobeoordeling volgens BRL 5052 / NEN 2991 :2005+C1:2012

7.1 Overzicht risicocategorie volgens BRL 5052
0
1-

4- oc’l
c Dito
0 .. . .. .

2 Omschrijving Verdieping Ruimte
a
iii

0
‘t

001 Deur 3

003 Pakkingen 3

006 Deur 3

015 Beplating op deur 3

019 Pakkingen 3

021 Pakkingen 3

027 Pakking 3

028 Meszekeringen 3

038 Kit 3

040 Kit 3

De aangegeven risicocategorie volgt uit de in bijlage 1 opgenomen beoordelingsformulieren.
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8 Analyses

8.1 Overzicht van de_materiaalanalyses

Element Omschrijving Ruimte Monster Analyse

001 Deur MM-EO1 amosiet 0,1-2%
chrysotiet 15-30%

002 Kit MM-E02 niet aantoonbaar < 0,1 %

003 Pakkingen MM-E03 chrysotiel 30 -60%

004 Pakkingen MM-E04 niet aantoonbaar c 0,1 %

005 Kit MM-E05 niet aantoonbaar < 0,1 %

006 Deur MM-E06 chrysotiel 2-5%

007 Pakkingen MM-E07 niet aantoonbaar < 0,1 %

008 Kit MM-E08 niet aantoonbaar < 0,1 %

009 Pakkingen MM-E09 niet aantoonbaar < 0,1 %

010 Leidingisolatie MM-E10 niet aantoonbaar < 0,1 %

011 Pakkingen MM-E1 1 niet aantoonbaar < 0,1 %

012 Leidingisolatie MM-E12 niet aantoonbaar < 0,1 %

013 Pakkingen MM-E13 niet aantoonbaar < 0,1 %

014 Meszekeringen MM-E14 niet aantoonbaar c 0,1 %

015 Beplating op deur MM-E15 chrysotiel 2-5%
—

016 Leidingisolatie MM-E16 niet aantoonbaar < 0,1 %

017 Beplating op deur MM-E17 niet aantoonbaar < 0,1 %

018 Drempel MM-E18 + niet aantoonbaar < 0,1 %
MM-E27

019 Pakkingen MM-E19 chrysotiel 30-60%

020 Pakkingen MM-E20 niet aantoonbaar < 0,1 %

021 Pakkingen MM-E21 chrysotlel 30-60%

022 Pakkingen MM-E22 niet aantoonbaar c 0,1 %

023 Deur MM-E23 niet aantoonbaar < 0,1 %

024 Jensterbank MM-E24 niet aantoonbaar < 0,1 %

025 Pakkingen MM-E25 niet aantoonbaar < 0,1 %

026 Kit MM-E26 niet aantoonbaar c 0,1 %

027 Pakking MM-E28 Chrysotiel 30-60 %

030 Vulling metalen deuren MM-230-01 tlm niet aantoonbaar < 0,1 %
MM-E30-06

035 Daklei MM-100 niet aantoonbaar < 0,1 %

036 Kit MM-101 niet aantoonbaar < 0,1 %

037 Kit MM-102 niet aantoonbaar < 0,1 %

038 Kit MM-103 Chrysotiel 0,1 - 2 %

039 Kit MM-104 niet aantoonbaar < 0,1 %

040 Kit MM-105 Chrysotiel 0,1 -2 %
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9 Verwijdermethode

9.1 Overzicht verwijdermethode

0
0 C’l

— 0i

Omschrijving Ruimte Veiwijdermethode

öT Deur Geheel verwijderen 2

Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

Ü6W Deur Geheel verwijderen 1

1K Beplating op deur Geheel verwijderen 1

EW Beplating op deur Containment, geheel verwijderen 2

îV Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

bT Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

6W Meszekeringen Geheel verwijderen 1

öW Kit standaard verwijdermethode 2

ö4ö Kit standaard verwijdermethode 2

De verwijdermethode is overgenomen uit de SMA-rt beoordelingsformulieren volgens bijlage 5.

Het Rijksvastgoedbedrijf verlangt in aanvulling op de SC-530: 2011, versie 02 dat
asbesthoudende elementen in Risicoklasse 1 ook door een SC-530 gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.
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10 Lijst met gebruikte afkortingen, symbolen en termen.

Bijlage B van de SC-540: 2011, versie 02 maakt onverkort onderdeel uit van deze lijst.

Afkortingen

MM materiaal monster

SM Strip-, kleefmonster

LM luchtmonster

Symbolen

aanduiding asbestbron
aanduiding geen asbestbron

ijOO1MM—O1 j Element is asbesthoudend - elementnummer - monsternummer

Element is asbesthoudend en refereert naar het element, waarvan het
monster genomen is. Per gevel of per verdieping de aantallen opgeven in

jj 001 r ef aantaL stuks of m2. De opgegeven referenties in de tekeningen moeten in het
tabel overzicht resultaten van hoofdstuk 1 Samenvatting opgenomen
worden.

LJrm_fls M —01 1 Strip-, kleefmonster is asbesthoudend - ruimtenummer -

. Luchtmonster hoger dan toegestane concentratieniveau - ruimtenummer -

A rmt LMO1) monsternummer

Iiooi [MM—ol 1 Element is niet asbesthoudend

L1 rm t LM — of Luchtmonster beneden toegestane concentratieniveau

JrmtJSM—01 ] Strip-, kleefmonsteris niet asbesthoudend

PlIrmtL IiTV—B1 Ruimte die alleen door sloop toegankelijk is

g?t.iool [jNV—ËI Element, dat alleen door sloop toegankelijk is

Oppervlak aanduiding asbesthoudend element

Oppervlak aanduiding niet asbesthoudend element

ijQO7 Icv_ketell Element is asbesthoudend op basis van de gegevens van de fabrikant

. Element is niet asbesthoudend op basis van de gegevens van de

IK[bxxJiater fabrikant
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Vervolg lijst met gebruikte afkortingen, symbolen en termen

Asbesifermen

Asbestbron Element of onderdeel dat asbest bevat.
Asbesthoudend Materiaal dat asbest bevat.
Asbestvrj Er zijn nooit asbesthoudende materialen in betreffend pand gebruikt; dit geldt

in ieder geval voor objecten waarvan de bouw na 1-7-1 993 is aangevangen.
(RVD houdt als peildatum na 1 januari 1994 aan).

Asbestschoon Asbestschoon is een object wanneer alle in of aan het object aanwezige
asbest is verwijderd, uitgezonderd het asbest waarvan de verwijdering om
technische redenen een inspanning vereist die onevenredig is aan het risico
dat het betreffende asbest schade zal toebrengen aan de gezondheid van
personen. Bijvoorbeeld asbestelementen in de fundering, spouw of kolom
van een object. Deze elementen zijn volledig afgeschermd en niet te
bereiken zonder dat de integriteit van het object wordt aangetast.

Asbestveilig Asbestveilig is een object waarin alleen asbest aanwezig is met de
rïsicocategorieën 2 en 3 volgens BRL5052 en welke geen direct gevaar zijn
voor de gezondheid van personen.

Monstemame Op een deskundige wijze steekproeven nemen van een materiaal, stof en de
lucht, zodat en representatief beeld ontstaat van de eigenschappen van het
materiaal, stof of de lucht.

Categorie 1 Risicocategorie van een asbestbron volgens de risicoanalyse van de BRL
5052. Bij een punten totaal van > 20, sanering dringend noodzakeliik.

Categorie 2 Risicocategorie van een asbestbron volgens de hsicoanalyse van de BRL
5052. Bij een punten totaal van 15 tot 20, concentratiemeting uitvoeren
conform referentie bepalingsmethode.

Categorie 3 Risicocategorie van een asbestbron volgens de risicoanalyse van de BRL
5052. Bij een punten totaal van < 15, geen direct risico.

BRL 5052 Nationale beoordelingsrichtlijn voor asbestinventarisatie.

Direct verpakken De asbesthoudende bron wordt ter plaatse dubbel verpakt en afgevoerd.

Overige in het rapport gebruikte afkortingen

RVBmodel-Al
RVD model:
AIR:

V2:
0:
000000GOO:

R-A-V2.2-000000000 betekent:
Rijksvastgoedbedrijf model;
asbestinventarisatierapport conform SC-540 :2011, versie 02;
type A;
versie 2;
uitgave 0;
uniek (gebouw) nummer van het RVD object.
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Bijlage 1

Inspectieformulieren “vereenvoudigde bepalingsmethode”
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISIC&S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

INSPECTIEFORMULIER ‘VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrf Datum inspectie: 12-8-2014Um 21-11-2015

— - -
1

Projectnummer 1225412

- - - - - —

Objectnummer: loo9o3Gol Adres: Binnenhof la-7
Plaats: Den Haag

Element: 001 Deur Aantal______ 1 st
. ——--—-— Categorie 3

Ruimte: Hoeveelheid 2 m2

Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20

II Asbestsooft
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd Lx] ja, monsternr MM-E01 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd S
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Element: 003 Pakking AwiLJQ --

—— Categorie_3
Ruimte: Hoeveelheid -

Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [ x ] ja, monsternr: MM-E03 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezeistructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Categorie Punten Beoordeling puntentotaal
1 > 20 Sanering dringend noodzakelijk
2 15-20 Sanering noodzakelijk - Concentratiemeting uitvoeren conform referentiebepaling
3 < 15 Geen direct risico

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek i is genoemd, wordt, afhankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10. 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde
producten.
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

_______

“INSPECTIEFORMULIER VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”

_______

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedhjf Datum inspectie: 12-8-2014 Um 21-11-2015

_______________-

J - Jij]gevoerd door:
Projectnummer: 1225412 - — -—...- —

Adres: Binnenhof la-7
Objectnummer 100903G01

Plaats: DenHaag

______---

Element: 006 Deur 1 Aantal 2 st
— -—-t Categorie 3

Ruimte: 1 Hoeveelheid 4 m2

i Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20

II Asbestsooft
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd t x ] ja, monsternr MM-01 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezeistructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 5

Catego 3
op deur js_______

Ruimte: 1 Hoeveelheid 6 m2

i Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend baard), asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten: 5 tot 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [ x] ja, monsternr: MM-01 t 1 nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Categorie Punten Beoordeling puntentotaal
1 > 20 Sanering dringend noodzakelijk
2 15-20 Sanering noodzakelijk - Concentratïemeting uïtvoeren conform referentiebepaling
3 < 15 Geen direct risico

____________

1 Aantal

____________________________

rie

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet exphciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de
hechigebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10, 20 punten naar anaiogie van de in die rubriek genoemde
producten.

R001-1 225412AFP-gbb-V05 RVBmodel-AiR-A-V2.3-1 00903G01 35



BEOORDELINGSMQDEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

“INSPECTIEFORMULIER “VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
ÖpdrachigeveE 12-8-2014 Um -i-iöI

- - %gy9gppf
1?1Z

- --

Objectnummer 100903G01 Adres: Binnenhof la-7
Plaats: Den Haag

________________

Element: 019 Pakkingen 1 Aantal 23 st
.._._

— --1--—---•-—-----:--———----------.--- Categorie 3Ruimte: i Hoeveelheid -

i Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [x] ja, monsternr: MM-E19 [ } nee

III OppeMaktestructuur
Open vezeistructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

3
- 021 Pakkingen Aantal 40 st

Hoeveelheid -

1 Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20

II Asbestsooft
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) ....L..
Is er een analyse uitgevoerd [x] ja, monsternr: MM-E21 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Categorie Punten Beoordeling puntentotaal
1 > 20 Sanering dringend noodzakelijk
2 15-20 Sanering noodzakelijk - Concentratiemeting uitvoeren conform referentiebepaling
3 < 15 Geen direct risico

Bij het aantreffen van een asbestbevaitend product dal niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, affiankehjk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehaite, een score geschat van 5, 10, 20 punten naar anatogie van dein die rubriek genoemde
producten.

Ruimte:
Element:

____ _______________________________

Categorie
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

“INSPECTIEFORMULIER “ EREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrjf Datum inspectie: 12-8-2014Um 21-11-2015

—

Ugevoerddoor:
pjectnummer: 1225412

_____

- -

Objectnummer 100903G01 f Adres: Binnenhof la-7
Plaats - Den Haag -

Element: 027 Pakkingen Aantal 22 st
. — Categorie 3

Ruimte: Hoeveelheid -

F Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stuewerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten’: 5 tot 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [xl ja, monstemr MM-E28 1 1 nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Element: 028 Meszekeringen J Aantal 60 st
. Categorie 3

Ruimte: Hoeveelheid -

Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbeatkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbesteement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten’: 5 tot 20

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [ ] ja, monsternr: Ix] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Categorie Punten Beoordeling puntentotaal
1 > 20 Sanering dringend noodzakelijk
2 15-20 Sanering noodzakelijk - Concentratiemeting uitvoeren conform referentiebepaling
3 < 15 Geen direct risico

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek ijs genoemd, wordt, afhankekjk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehaite, een score geschat van 5,10,20 punten naar analogie van dein die rubriek genoemde
producten.
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

“INSPECTIEFORMULIER ‘VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
DaTndï I-ïöÏiim ïï-ïi-di

- - --------

Projectnummer: 1225412
f - -- —

Objectnummer: 100903G01 Adres: Binnenhof la-7
Plaats: Den Haag

Element: 038 Kit 1 Aantal 1 st.
—r--——--— —-—-—----—---------— ---—

- Categorie 3Ruimte: l Hoeveelheid 10 m’

i Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten
Andere asbesthoudende producten1: 5 tot 20 5

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [x] ja, monsternr: MM-103 [ 1 nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukvlakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Element: 040 Kit Aantal 82 st
-.----—-—-—-___________________________ Categorie 3

Ruimte: Hoeveelheid 492 m1

I Type asbestboudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, leidingschacht) 5
Asbestcement golfplaten 5
Andere asbesthoudende producten’: 5 tot 20 5

II Asbestsoort
Amfibool (crocidoliet, amosiet, antophilliet, tremoliet, actinoliet) 2
Serpentijn (chrysotiel) 0 0
Is er een analyse uitgevoerd [ x] ja, monsternr: MM-1 05 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur 10
Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 5 5
Afgeschermd dicht oppervlak door niet asbesthoudend constructie-onderdeel vh gebouw 0

IV Conditie van het oppervlak
Sterk beschadigd (breukviakken, putjes, gaten) of sterk veiweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Categorie Punten Beoordeling puntentotaal -

1 > 20 Sanering dringend noodzakelijk
2 15-20 Sanering noodzakelijk - Concentratiemeting uitvoeren conform referentiebepaling
3 <_15 Geen_direct_risico

________________

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, affiankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10, 20 punten naar analogie van de in die rubriek genoemde
producten.
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Bijlage 2

Analyserapporten
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V230714_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 19-08-2014

Rapportnummer: 1408-1461_al

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1408-146 1

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

19-08-2014

19-08-2014

Opdrachtgever

1 2-08-2014

Binnenhof la-7 (gebnr. 100903G01)

13

RPS analyse bv

E asbest(rps.nl
W ,rosnl

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Soon asbest+massa Hecht-Monster er. Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering gebonden- OpmerkingRPS held

14-136602 1 Plaatmateriaal Amosiet 0.1 -2 % Slecht -

Chrysotiel 15 - 30 %

14-136603 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136604 Pakking Chrysotiel 30-60 % Slecht -

14-136605 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136606 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136607 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136606 Kit Niet aantoonbaar n.v,t. -

14-136609 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136510 Isolaflemaleiiaal Niet aantoonbaar cvi. -

14-136611 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136612 Isolatiemateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136613 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-136614 Meszekedng Niet aantoonbaar n.v.t. -

Toelichting;
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

TESTEN
AvAL 101

Pagina 1/1
RPS analyse bv KvK 20059540 BTV NLOOB9.00.620.B.01

Nederland 1 Engeland 1 Ierland 1 Rusland 1 Verenigde Staten 1 Canada 1 Australië 1 Zuidoost-AziG 1 Brazilie 1 Midden-Oosten 1 Afrika

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zv,olIe



V230714_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 22-08-2014

1408-1955 01

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1408-1 955

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

22-08-20 14

22-08-20 14

Opdrachtgever

13-08-2014

Binnenhof la-7 (gebnr 100903G01)

5

RPS analyse bv
E asbestc&rpsnI
W .rosnl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DR Breda

Zwolle

Ampérestraat 35
Postbus 40172
6004 DD Zwolle

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Soort asbest+massa Hecht-Monster nr. Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering gebonden- OpmerkingRPS held

14-1 38589 Plaatmateriaal chrysotiel 2-5% Goed -

14-1 38590 Plaatmateriaal chrysotiel 2-5% Goed -

14-1 38591 Isolatiemateriaal Niet aantoonbaar n,v.t. -

14-1 38592 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-1 36593 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. -

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0,1 % aangenomen le worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

t
TESTEN
HvAL 992

RPS analyse bv KvK 20059540 BWv NL0089.00.820.B.01
Pagina 1/1

Rappodnummer:

Nederland 1 Engeland t Ierland t Rusland 1 Verenigde Staten t canada t Australie t Zuidoost-Azie 1 Brazilie 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V230714_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 27-08-2014

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

27-08-20 14

RPS analyse bv
E asbest@ms.nl
W .rDs.nI

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DR Breda

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DO Zwolle

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Soort asbest+massa Hecht-
gebonden- OpmerkingMonster . Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering heldRPS

14-140108 Pakking Chrysotiel 30-60% Slecht -

14-140 109 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-140110 Pakking Chrysotiel 30-60 % Slecht -

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

t
T[SJ[N
flvALI?

RPS analyse bv KvK 20059540 BTV NL0089.00.620.B.O1
Pagina 1 / 1

Rapportnummer: 1408-2325 01

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

1408-2325

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

27-08-20 14

Opdrachtgever

25-08-20 14

Binnenhof la-7 (Geb nr. 100903901)

3

Nederland 1 Engeland 1 Ierland 1 Rusland 1 verenigde Stalen 1 Canada t Australië 1 Zuidoost-Azië 1 Brazilië 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V2307141

Analyse certificaat

Datum rapportage 01-09-2014

Rapportnummer: 1 408-2793_Ol

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1406-2793

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

29-08-2014

01-09-2014

Opdrachtgever

29-08-2014

Binnenhof la-7 (Gebnr. 100903G01)

3

RPS analyse bv

E asbest(rps.nI
W vA,rps,nl

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Hecht-Soort asbest+massa %Monster nr. Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal hij benadering gebonden- OpmerkingRPS held

14-142412 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-142413 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-142414 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t -

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapporlagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechien worden ontleend.

t
TESTEN
AvAL 002

RPS analyse bv KvK 20059540 BTA NLODB9.00.620.S.01
Pagina 111

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DX Breda

Zwolle

Ampérestraat 35
Postbus 40172
8004 DO Zwolle

Nederland 1 Engeland 1 Ierland 1 Rusland 1 Verenigde Staten 1 Canada 1 Australië 1 Zuidoost-Aziê 1 Brazilië 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V141114_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 24-11-2014

Rappodnummer 1411-3158_Ol

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1411-3158

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

24-11-2014

24-11-2014

Opdrachtgever

18-11-20 14

Binnenhof la-7 (Gebnr 100903G01)

4

RPS analyse bv
E asbest(ros.nl
W vv.rps.nl

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Soort asbest+massa Hecht-Monster nr. Monstorgogevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering gebonden- OpmerkingRPS held

14-1 98682 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-1 98683 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-1 98684 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-198685 Pakking Chrysotlel 30- 60 % Slecht -

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rappodagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

t
TESTEN
AvAL 10?

RPS analyse bv KvK 20059540 BT NL0089.00.620.B.01
Pagina 1/1

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 0K Breda

Zwolle

Ampérestraat 35
Postbus 40172
8004 00 Zwoue

Nederland 1 Engeland 1 Ierland 1 Rusland 1 Verenigde Staten 1 Canada 1 Australië 1 Zuidoost-Azië 1 Brazilië 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V2201 1 5_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 11-05-2015

1505-1 255_01

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1505-1255

1225412

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

11-0 5-20 15

11-05-2015

Opdrachtgever

05-05-2015

Binnenhof la-7 (gebnr 100903001)

6

RPS analyse bv

E asbesIros.nI
W msnI

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Zwolle

Ampéreslraal 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rappodagegrens c 0.1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv KvK 20059540 BTV NL0089.00.620.B.O1
Pagina 111

Rapporinummer:

Soort asbest+massa Hecht-Monster nr. Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering gebonden- opmerkingRPS held

15-079567 Daklei Niet aantoonbaar n.v.t. -

15-079568 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

15-079569 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

15-079570 Kit Chrysotiel 0,1 -2 % Goed -

15-079571 Kit Niet aantoonbaar n.v.t. -

15-079572 Kit Chrysotiel 0,1 -2% Goed -

t
TESTEN
AvA [ I9

Nederland 1 Engeland (Ierland 1 Rusland 1 Verenigde Staten 1 Canada 1 Australie 1 Zuidoost-Azië 1 Brazilië 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V121015_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 23-11-2015

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstemame

Aantal monsters

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse:

RPS analyse bv

E asbestl&rps.nl
W .ms.nl

Analysemethode Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Hecht-
Monster nr. Soort asbest+massa gebonden- OpmerkIng
RPS Monstergogovens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering held

15-1 97531 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 100903G01

15-197532 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 100903G01

15-197533 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 100903G01

1 5-1 97534 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 1 00903G01

1 5-1 97535 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 100903001

1 5-1 97536 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. Gebouw nr. 1 00903G01

RPS analyse bv KvK 20059540 BTVv NLOOB9.00.620.BO1

Nederland 1 Engeland Ierland 1 Rusland t Verenigde Staten 1 Canada 1 Austratië 1 Zuidoost-Azië 1 Brazilie 1 Midden-Oosten 1 Afrika

Rapporinummer: 151 1-3623_Ol

15 11-3623

1225412

Tauw BV. (Utrecht)

Postbus 3015

3502 GA Utrecht

23-11-2015

23-11-2015

Opdrachtgever

21-11-2015

Binnenhof la -7

6

vestiging Breda

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DO Zwolle

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens c 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originete complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

t
IISUN
AvAL 1V

Pagina 1/1
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Bijlage 3

SC-540: 2011, versie 02, Bijlage F
“Verplichtingen opdrachtgever (1)”.
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Bijlage 3

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (1)

Informa tief karakter

1. Algemeen
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van
asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de
gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden,
renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierappoft ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de
houder van de vergunning?
1) De eigenaar van een bouwwerk;
2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3) De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:
a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor

de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte
omgevingsver-gunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.

b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de
vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse
opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf,
hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:
1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestinventarisatie;
2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voorne

men tot slopen/ verwijderen;
3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit

is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5) De Gemeente minimaal één week vââr uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen;
6) De stoftbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van

de eindbeoordeling;
8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbes/uit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierappoft en
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4,
Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen
bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen
verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certiflcatie, respectievelijk
accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit
2005.’

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006
Paragraaf 2 — Asbestinventarisatie
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Art, 3-1-b:lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever)

beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt
vöérdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de
handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een
afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport
komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art.
4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbes’uit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevan

gen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of
crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan
opgenomen in een inventarisatierapport.

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan
asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd,
onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestin
ventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel
4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d,
verricht.

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld

in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan
als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwij
dering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde
lid werkzaam.

3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van
een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden
op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certifice
rende instelling

4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere
persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een
certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven
door Onze Minister of een certificerende instelling.

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld
in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel
4.54a, eerste lid.

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift
van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats
aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de
wet.

Par. 4 — Bouwwerken

Art. 1O:Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van
B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden
overlegd (art. lOj).
De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan
het bedrijf dat de sloop uitvoert.
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Bijlage 4

Evaluatieformulier voor onvoorzien asbest
conform SC-540: 2011, versie 02, par. 7.17.4
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Bijlage 4

Evaluatietormulier als verplicht onderdeel van het inventarisatierapport

Mocht tijdens de sloopwerkzaamheden blijken dat er onverhoopt toch nog andere asbesthoudende of
asbesthoudende verdachte elementen worden aangetroffen, welke niet in deze rapportage zijn vermeld,
dan dient de asbestverwijderaar dit aan opdrachtgever en inventarisatiebedrijf, middels dit
evaluatieformulier, te melden.

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrijqave datum

Tauw bv
07-D070090.01
RaD 1-1225412AFP-gbb-V05
11 januari 2016

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrjgavedatum

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrjgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving Plaats Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
Ascert-code
Naam contactpersoon Handtekening

Verzonden naar 1. — 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Door (naam)
datum
Paraaf

Verzendiijst: 1=AIB type A; 2=AIB type 5; 3=AI5 onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever
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Bijlage 5

Beoordelingsdocumenten verwijdermethoden

volgens vigerende versie SMA-rt
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Feiten

P rad uctspec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Amfibool

A na lysece nifi caatnu mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerd held

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie

Risicokiasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplan elementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Pakking

N iet-hec htg e bonden

60 stuks

n.v.t.

Visueel aangenomen

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

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 (Rl&E).

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

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 maan 2015 om 11h01 (246638)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.O1

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D0700g0.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
As bes t

Ascert
identificatie
Adres Binnenhof la-?, Den Haag

Projectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode Element 028

Bronnaam Meszekering

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

(246638)



Feiten

Prod u cts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

A na iysece flifica atn u mme r

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verwee rd held

Verwijdering

Handeling

Risicociassificatie

Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Hechtgebonden

10 m1

0.1 -2%

1505-1255

Ge kit

Buiten

Niet

Licht

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkpianeiementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezeugemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf 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 de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgetaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

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

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 Juni 2015 om 13hfl (3054B1)

Tauw bv SCA-code: 01 0070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01 0070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
identificatie

Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-103

Bronnaam Overige bitumen en kit

....——‘-;çy7Yr

(305481)



Feiten

Pl-ed uctspec itlcatie

H echtgebond en held

Hneveelheid asbe5t

Percentage Chrysotlel

Ana lysece rtifica atn timmer

Kit

Hechtgebonden
4g5 m’

0.1-2%

150 5-125 5

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheld

Gekit

Buiten

Niet

Licht

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatfe

Risico kla 55e

Gebruikte versie classificatlemodel

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplan ei ementen

Openlucht RIQ

Het werlcgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestvenvijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Oeze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (150 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 juni 2015 om 13h12 (305488)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.0i

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Cert ifi catie
Asbest

Ascert
identificatie

Adres Binnenhof ja-?, Den Haag
Projectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A.B en C
Broncode MM-105

Bronnaam Kit tussen gevelkozijnen en beton

(3054BB)



Feiten
P rad u cts pec Ificatie

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Percentage Amfibool

Ana lysec e rtifica atn u mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen
Vraag:

Antwoord: Ja

Vraag:

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling

Risicoclasslficatle
Risicoklasse

Gebruikte versie ciassiflcatlemadel

Board

N i et-hechtg e bonden

2 m3

15 - 30 %

0.1 - 2 %

1408-146 1

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplan ei em enten

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf 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 de SC 530, te worden
opgenomen, Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (150 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatïe
Aangemaakt op 01 juni 2015 om 17h16 (305860)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
12254121; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
As best

Ascert
identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

Projectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,fl en C

Broncode MM-E01

Bronnaam Beplating op deur (board. amosietplaat ed.)

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Tijdens de sanering worden bronmaatregelen gebruikt; (punt)afzuiging / bevochtigen of gebruik van een glovebag.

(305860)



Feiten
P rod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana Iyseceflificaatn u mmer

Situatie
Bevestiging

Binnen / bulten

Beschadiging

Verweerd held

Extra vragen
Vraag:

Antwoord:

Verwijdering
Handeling

Risicoclassiflcatie
Risicoklasse

Gebruikte versie ciassificatiemodel

Pakking

N i et-h ec htg e bonden

20 stuks

30 - 60 %

1408-1461

Werkpianeiementen

Containment RK2

voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestveRvijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregeien genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Erdient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2g90, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 december 2014 om 14h36 (186335)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 0070090.01-
1225412] het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

Projectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E03

Bronnaam Flenspakkingen

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..)
waardoor het materiaal wordt aangetast.
Nee

Afsteken

2

TND 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(186335)



Feiten

Prod u cts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiei

Ana lysec e rtifica atnu mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie
Risicokiasse

Gebruikte versie ciassificatiemodei

We rkpi a nei e menten

Risicokiasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Pakking

N i et-hechtge bonden

20 stuks

30 - 60 %

1408-1461

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

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 (RISE).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2O9O hoofdstuk Visuele Inspectie.» te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 01 juni 2015 om 13)112 (305451)

Tauw bv 5CA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090,01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM- E03-1

Bronnaam Flenspakkingen

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

(305451)



Feiten

Prod ucts pecificatle

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysece itiflcaatn u In mer

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Ve rweerd held

Extra vragen

Vraag:

Antwoord: ja

Verwijdering

Handeling

Rlsicoclassificatle

Risico klasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebonden

2 m3

2-5%

1408-1955

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

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 (Rl&E).

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

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 02 juni 2015 om 08h44 (306111)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport 1 07 D070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Ce rtificatie
As bes t

Ascert
Identificatie

Adres Binnenhof la-7, Den Haag

Projectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E15A

Bronnaam Beplating op deur in ruimte A1329. A1330 en A1333

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

(306111)



Feiten

P rod ucts pecificatle

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Analysecertifi ca atnum me r

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Ve rwe e rd held

Verwijdering

Handeling

Risicociassificatie

Risicokiasse

Gebruikte versie classificatlemodel

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebonden

9 stuks

2-5%

1408-1g55

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

2

TNO 2,1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkpianeiementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het 5C 530 geceftiriceerde bedrijf 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 de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (150 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 02 juni 2015 om 08h44 (306116)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
As bes t

Ascert
Identificatie

Adres Binnenhof la-7, Den Haag

Projectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E158

Bronnaam Beplating op deur in ruimte A323

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

(306116)



Feiten

Prod ucts pecificatle

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysec ertificaatn u mmer

Situatie

Pak king

Niet- hechtg e bonden

40 stuks

30 - 60 %

140 8-232 5

Bevestiging

Binnen! bulten

Beschadiging

Verweerd held

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Extra vragen
Vraag:

Antwoord:

Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen. schuren, branden, frezen, etc..)
waardoor het materiaal wordt aangetast.
Nee

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risico klasse

Afsteken

Gebruikte versie classificatlemodel

Werkplanelementen

Containment RK2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf 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 de SC 530. te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (150 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 december 2014 om 14h37 (186360)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Binnenhof la-?, Den Haag

Projectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM- E21

Bronnaam Flenspakkingen

(186360)



Feiten

Prod u ctspec ificat ie

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Analyse ce rtificaatn u mme

Situatie

Pak king

Niet’ hec htgebon den

40 stuks

30 - 60 %

1408-2 325

Bevestiging

Binnen! bulten

Beschadiging

Verweerdheld

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Verwijdering

Handeling Los materiaal of objecijconstftictie/installatie als geheel verwijderen

Risicociassificatie

Risicoklasse

Gebruikte versie ciasslficatiemodei

Werkp i a nel e m enten

Rislcokiasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Het bedrijf dat de asbestvenvijderingswerkzaamheden 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 (Rl&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2900 hoofdstuk visuele Inspectie. te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 december 2014 om 14hfl (186353)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 D070000.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificalie
As be t t

Ascert
identificatie

Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM- E21-1

Bronnaam Flenspakkingen

(186363)



Feiten

Prod uctspecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysece rtifica atnu mmer

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen

Vraag:

Antwoord: Nee

Verwijdering

Handeling

Risicociassificatie
Ri5icoklasse

Gebruikte versie classiflcatiemodei

Pakking

N i et-h ec htge bonden

22 stuks

30 - 60 %

1411-3 15 9

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf 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 de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (150 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 december2014 om 14h38 (186332)

Tauw bv 5CA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E28

Bronnaam Pakkingen (inclusief flenzen)

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken. schrapen, schuren, branden, frezen, etc..)
waardoor het materiaal wordt aangetast.

Afsteken

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(186332)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 december 2014 om 14h38 (186349)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 D070090.O1-
12254121; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie

Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM- E28-1

Bronnaam Pakkingen (inclusief flenzen)

Feiten
Prod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotlel

Analyse ce rtiflcaatn um me

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Venveerdheid

Pakking

N iet-hechtgebonden

22 stuks

30 - 60 %

1411-3159

Asbest afgeschermd of object/constructiefinstallatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie
Rlslcoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkpianeiementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

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 denen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (Rl&El.

Er dient een visuele inspectie conform NEN2900 hoofdstuk Visuele Inspectie.” te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(186349)



Feiten

Prod ucts pecificatle

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Serpentijn

Ana lysece rUil ca atnu mmer

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheld

Extra vragen

Vraag:

Antwoord: ja

Verwijdering

Handeling

Rlslcoclasslficatie
Risico kla 55e

Gebruikte versie classificatlemodel

Werkpianelementen

Rlsicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebonden

2 m?

2-5%

1108-1955

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 18072014 (ingangsdatum 19-07-2014)

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 (Rl&E).

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

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 september 2014 om 09h13 (117027)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07 D070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Ce rt i fi (al e
As best

Identificatie
Projectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw 4,8 en C

Broncode MM-EO6

Bronnaam Houten deur met asbestcement binnenplaat

Ascert

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Het betreft een gecantroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

(117027)



Feiten

P rod ucts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysecenifica atn u mme r

Situatie

Pakking

Niet-hechtgebonden

23 stuks

30 - 60 %

140B-2325

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Vraag:

Antwoord:

Verwijdering

Handeling

Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..)
waardoor het materiaal wordt aangetast.
Nee

Afsteken

Risicoclassificatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodei

Werkpianelementen

Containment RIC

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertiriceerde bedrijf 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 de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

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

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 maan 2015 om 12h14 (246808)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D07000,01-
1225412); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificalie
Asbest

Ascert
identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

Projectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E19

Bronnaam Pakking

(246808)



Feiten

Prod ucts pec ificatle

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysecertifi caatn u mmer

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatle
Risicokiasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkpianelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Pak king

N i et-hechtg ebonden

23 stuks

30 - 60 %

140 8-232 5

Los materiaal of object/constructie/instaliatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

S

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. 0e te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddeien 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.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 maart 2015 om 12h14 (246B11)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090.01-
1225412]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificalie
As bes t

Ascert
Identificatie
Adres Binnenhof la-7, Den Haag

ProJectcode 1225412

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw A,B en C

Broncode MM-E19-1

Bronnaam Pakking

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

(246811)


