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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 SRL 5052 voor asbestinventarisatie.

Versie 5 is gemaakt, omdat een opmerking van de opdrachtgever in hoofdstuk S 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 asbestvrije elementen aangegeven.

Overzicht resultaten

al

.

E omschrijving Ruimte analyse
.s 0
w o .Sm F

x .

d6T Pakkingen 17 st. - 3 MM-E01 Chrysotiel 30-60% 1 of 2

6Ö Pakkingen 30 st. - 3 MM-Eo2 chrysotiel 30-60% 1 of 2

dö Pakkingen 10 st. - 3 MM-E03 chrysotiel 30-60% 1 of 2

ôW Pakkingen 53 st. - 3 MM-Eo4 chsotiel 30-60% 1 of 2

dW Pakkingen 10 st. - 3 MM-E05 chrysotiel 30-60% 1 of 2

Pakkingen 20 st. - 3 MM-Eo6 chsotiel 30-60% 1 of 2

007 Plaat op deur n.v.t. n.v.t. n.v.t. MM-E07 Niet aantoonbaar < 0,1 % n.vt.

6W Pakkingen (bruin) 110 st, - 3 MM-EOB chrysotiel 30-60% 1 of 2

ôö Pakkingen n.v.t. nv.t. n.v.t. MM-E09 Niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.

615 Pakkingen 22 st. - 3 MM-E10 chwsotiel 30-60% 1 of 2

011 Pakkingen 4 st. - 3 MM-E11 chrysotiel 30-60% 1 of 2

012 Pakkingen 10 st. - 3 MM-E12 chsotiel 30-60% 1 of 2

014 Julling metalen deur n,v.t. n.v.t, nyt. MM-E14-01 Niet aantoonbaar < 0,1 % n.v.t.
MM-E14-o2
MM-E14-03

016 Meszekeringen 166 st - 3 /isueel aangenomen 1
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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 specifieke beperkingen van het onderzoek

_____

- Ruimte Element Bouwlaag Omschrijving

1 Divers, zoals kit, 5ebouw van voor 1994 Valt buiten het
koord, plaat- enlof onderzoek

______________

buismatedaal

________________________ _______________________

2 Afdichtingen met Installatie van voor 1994 Niet bereikbaar
pakkingmatedaal zonder (grof)

destructieve

______________ __________________ ________________________ __________________________

handelingen
3 Divers, zoals kit Divers, zie tekening 3ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar

koord, plaat- enlof zonder (grof)
buismateriaal destructieve
(element 013, zie handelingen

4 Kluis (3 stuks, Kluizen van voor 1994 Niet bereikbaar
losstaand, element (geen aanvullende informatiE zonder (grof)
015, zie foto 12) ,an de kluizen) destructieve

handelingen
5 Spindelpakking van Installatie van voor 1994 Niet bereikbaar

vul- en aftapkranen zonder (grof)
cv installaties destructieve
(element 017, zie handelingen

-

_____

-- -- --

o Plaatmaleriaal in 3ebouw van voor 1994 Niet bereikbaar
spouw (o.a. zonder (grof)
vensterbank, destructieve
element oia, zie handelingen

___________ ___________

foto 14)

______________________ _________________

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.

ROol-1225413AFP-gbb-V05 RVRmodel-AIR-A-V2.3-100903G04 4



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 1januari 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 Opdrachtvoorwaarden

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 dein de AIR toegevoegde SMA-rt documenten.
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3 Tekst van het asbestinventarisatiebedrjf

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 50-540. 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 hoofdstukl. 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 NEN 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 verwarmingsinstallaties 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 Plein 22511 CR Den Haag

Functie object

Bouwjaar

antal verdiepingen
Kelder / Kruipruimte
oIder/ dak.

Kantoor

1992

Kelder -2 t/m 8 verdieping

lle lagen zijn aanwezig.

4.2 Overleg met Rijksvastgoedbedrijf

Naam en functie

Plaats en datum

relefoonnummer

Resultaat

Jpmerkingen

11-8-2014, Binnenhof te Den Haag

Er zijn in het verleden enkele kachels asbestvrj gemaakt. Extra
aandacht voor meerdere kachels. De hoogspanningsruimten worden
niet meegenomen met het onderzoek.
Een lijst met de aanwezige installaties wordt door de opdrachtgever
aangeleverd, de leistenen op de daken zijn asbestvrj, meerdere
nonsters nemen van asbestverdachte pakkingen om een goed
)eeld te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende
)akkinqen.

Mail van Rijksvastgoedbedrijf
Naam en functie

Plaats en datum 14-1-2015

telefoonnummer
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 liftmachines
e vervangen. Het ging hierbij voornamelijk om liftmachines zonder

snelheidsregeling. De reden om in de oude tijd asbesthoudende
remvoeringen was zoals bekend de goede hittebestendigheid van
sbest, die nodig was voor energie opnemend te remmen, oftewel
ie machine door wrijving van de rem tot stilstand te brengen. Hierbij
verd veel warmte ontwikkeld (rem energie). Eigenaren van oudere
liften met klassieke’ remsystemen ontvingen in het kader van de
9ctie aanbiedingen van de liftonderhoud bedrijven om de
remvoeringen te vervangen. De Rijksgebouwendienst heeft in
principe daarop altijd opdracht verstrekt om deze remvoeringen te
iervangen. Mogelijk is er zelfs in bepaalde gevallen herhaald

Resultaat 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
Keuren” (VOK) waarvan verwijdering van asbesthoudende
remvoeringen en asbesthoudende elektrische schakelmaterialen
Jeel uitmaakte. Ook nu nog maakt een VOK beoordeling deel uit
ian de periodieke veiligheidskeuringen. De regeling is dat de
euring 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
asbesthoudende exemplaren, zijn in de regel gemarkeerd met een
rsticker in de liftmachinekamer “Asbestvrj” en in ieder geval is in het
lliftboek een aantekening gemaakt van de vervanging.
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Dpmerkingen

4.3 Deskresearch

fl 1 d
Gemeentelijk Archiefonderzoek, dossier 131 1009 Um 1029, 1032ie ocumen

1036 2788 en 10130••
Plaats en datum Den Haag, augustus 2014
Locatie inzage stukken Gemeente Den Haag

Resultaat Seen asbesthoudende elementen in documenten waargenomen -

Opmerkingen

idocument 02 Volledige en risico-inventarisatie asbest, kenmerk R1419-26
,uteur -— ProKAMmilieutechnïsch adviesbureau

laats en datum Woerden, 8 mei 2003

..ocatie inzage stukken Qnbekend

esultaat - -
- Geen asbesthoudende materialen aangetroffen

pmerkingen — Document in bezit van RVB —______________________________

titel document 03 bjectenlijst

uteur jet bekend

laats en datum 26 mei2014

inzage stukken - 1iet bekend

esuftaat Zie hoofdstuk 5

Dpmerkingen - --_____________________________________

Een aandachtspunt is dat lang niet alle oude liften per definitie van
asbesthoudende 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
asbesthoudende remvoeringen voorzien.

De asbestverdachte remvoeringen zijn vervangen.
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4.4 omschrijving van het object (facultatief).

Deze nieuwste toevoeging aan het Binnenhofcomplex zorgt voor eenheid tussen een serie totaal
verschillende gebouwen. Hiertoe horen het oude Hotel Central (thans Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort), de voormalige ministeries van Koloniën en Justitie en de originele gebouwen voor de
Tweede Kamer. De vormgeving handhaaft de gesloten bebouwing van het hele complex, terwijl de
Hofplaats een open plein blijft.
Aan de zijde van het Plein moest de zetel van de Hoge Raad gesloopt worden om plaats te maken voor
één van de entrees. Aan de kant van de Hofplaats is de karakteristieke halfronde vorm van de plenaire
zaal te zien. Een centrale lichthal die evenwijdig ligt aan het Binnenhof en de Ridderzaal domineert het
ontwerp. Deze hal van 25 meter hoog en 100 meter lang versmelt alle oude gebouwen tot een logisch
geheel. Het gebouw zelf heeft drie niveaus. Deze zijn zo met elkaar verbonden, dat publiek en politici
verweven lijken, maar fysiek van elkaar gescheiden zijn. Aan de kant van het Binnenhof liggen drie
groepen vergaderzalen. Oud en nieuw zijn hier gescheiden door een vide met glazen overkapping. In
deze ‘lichtstraat’ zijn de oude buitenmuren binnenmuur. Op de hoek van de Hofplaats bevindt zich de
‘perstoren’; een kantoor van negen verdiepingen voornamelijk voor persfaciliteiten. Deze toren vormt de
stedenbouwkundige link met de gebouwen aan de Lange Poten: het oude Hotel Central en het
voormalige ministerie van Justitie.
De nieuwbouw is goed te herkennen aan de honingkleurig gespikkelde natuursteen (golden granit)
waarmee de muren van binnen en van buiten bekleed zijn. De steen is zowel gepolijst als bewerkt
aangebracht, waardoor lichte en donkere banen in de gevel ontstaan. Binnen speelt kleur een
belangrijke rol. De drie groepen vergadercellen zijn te herkennen aan hun eigen kleur: karmijnrood,
maïsgeel of ultramarjn. In de lichtstraat staan enkele kleine vergaderblokken in primaire kleuren. En
overbekend zijn natuurlijk de hardblauwe stoelen uit de plenaire zaal.
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5 Checklist object gerelateerde zaken t.b.v. asbestinventarisatie

Aanwezig Ruimte Bijzonderheden
(ja!nee)

Installaties
Werktuigbouwkundige installatie Ja Divers NSA asbestverdacht, zïe tabel 1.2. Navraag

bij Mitsubishi gedaan, maar deze hebben
geen aanvullende info
Aanwezig asbesthoudende flenspakkingen
en asbestverdachte spindetpakkingen

fentilatiekanalen Ja Divers Niet asbestverdacht

aIer Ja Divers Niet asbestverdacht

Riolering Ja Divers Niet asbestverdacht

Elektra installaties Ja Divers Meszekeringen asbestverdacht, overig niet
asbestverdacht

Verlicaal transport (bv. lift) Ja Niet asbestverdacht
—

Overig Ja Divers Niet asbestverdacht

Nanden schachten en holle ruimten
Spouwmuren Ja Type S onderzoek

Schachten Ja Type B onderzoek

Holle ruimten Ja Divers Type S onderzoek

Brandwerende constructies
Brandcompartimenten Ja Gehele gebouw Type B onderzoek

Brandwerende bekleding Ja Gehele gebouw Type S onderzoek
d raagconstructies
Brandwerende constructies Ja Gehele gebouw Type S onderzoek
naar aanliggende ruimten

fwerking en decoraties
Stucwerk Ja Divers Niet asbestverdacht

Vloerbedekking Ja Divers Niet asbestverdacht

Natuursteenvewangers Nee Nvt Nvt

Alle imitatiesteenachtige materialen Nee Nvt Nvt

Scheidingswanden ed. Ja Dlvers Niet asbestverdacht

Naterkerende constructies —

Golfplaten nee Nvt Nvt

Baanvormige dakbedekkTng Ja Niet asbestverdacht

Gevelbekleding Nee Nvt Nvt

Waterkerende lagen in buitenwanden Nee Nvt Nvt
en daken

Natuursteenvervangers zoals Nee Nvt Nvt
vensterbanken en muurafdekking

Tijdens de bouw toegepaste asbesthoudende r6ftW
Verloren bekisting in betonconstructies Nee Nvt Nvt

Stelmateriaal onder balken, kozijnen ed. Ja Type B onderzoek

Historische gegevens
Locaties waar reeds eerder asbest is verwijderd Nee Nvt
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7 Risicobeoordeling volgens BRL 5052 / NEN 2991 :2005+C1:2012

7.1 Overzicht risicocategorie volgens BRL 50521 NEN 2991

0
1-

1

c
0
E Omschrijving Verdieping Ruimte
a
W

0

001 Pakkingen 3

002 Pakkingen 3

003 Pakkingen 3

004 Pakkingen 3

005 Pakkingen 3

006 Pakkingen 3

008 Pakkingen (bruin) 3

010 Pakkingen 3

011 Pakkingen 3

012 Pakkingen 3

016 Meszekehngen Divers. zie tekening zie tekening 3

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

8 Analyses

8.1 Overzicht van de_materiaalanalyses

Element Omschrijving Ruimte Monster Analyse

Dol Pakkingen MM-E0l Chrysotiel 30-60%

002 Pakkingen MM-E02 Chrysotiel 30-60%

003 Pakkingen MM-E03 Chrysotiel 30-60%

004 Pakkingen MM-E04 Chrysotiel 30-60%

005 Pakkingen MM-E05 Chrysotiel 30-60%

006 Pakkingen MM-E06 Chrysotiel 30-60%

007 Plaat op deur MM-E07 Niet aantoonbaar < 0,1 %

008 Pakkingen (bruin) MM-E08 Chrysotiel 30-60%

009 Pakkingen MM-E09 Niet aantoonbaar’ 0,1 %

010 Pakkingen MM-E1O Chrysotlel 30-60%

011 Pakkingen MM-E1l Chrysotiel 30-60%

012 Pakkingen MM-E12 Chrysotiel 30-60%

014 Iulling metalen deur MM-E14-01 Niet aantoonbaar’ 0,1 %
MM-E14-02

________ ____________________ _______ ________

MM-E14-03

___________________
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9 Verwijdermethode

9.1 Overzicht veiwijdermethode

al
(fl (‘1

E Omschrijving Ruimte Verwijdermethode
£ 0<
w :Dø

ööT Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

002 Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

ÖÖ5 Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

g— Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

öi Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

008 Pakkingen (bruin) standaard verwijdermethode 1 of 2

ÖÎÖ Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

ötf Pakkingen standaard verwijdermethode 1 of 2

012 Pakkingen standaard verwtjdermethode 1 of 2

ÖÎW Meszekeringen zie tekening standaard verwijdermethode 1

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.

Afkortinqen

MM materiaal monster
SM Strip-, kleefmonster

LM luchtmonster

Symbolen

aanduiding asbestbron

aanduiding geen asbestbron

ij 001 MM —01 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
stuks of m2. De opgegeven referenties in de tekeningen moeten in het

U n j 4 £ tabel overzicht resultaten van hoofdstuk 1 Samenvatting opgenomen
R vul rei aantaL worden.

r m t s M —01 Strip-, kleefmonster is asbesthoudend - wimtenummer -

—. Luchtmonster hoger dan toegestane concentratieniveau - ruimtenummer -ElrmtI LM—Oj) monsternummer

FJ 001 MM —01 Element is niet asbesthoudend

j4j rm t LM — oj Luchtmonster beneden toegestane concentratieniveau

Strip-. kleetmonster is niet asbesthoudend

D1rit INV—B Ruimte, die alleen door sloop toegankelijk is

ijooif INV• 1 Element, dat alleen door sloop toegankelijk is

Oppervlak aanduiding asbesthoudend element

///,/..‘/// Oppervlak aanduiding niet asbesthoudend element

IIO07 cv—keteL Element is asbesthoudend op basis van de gegevens van de fabrikant

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

A Oxx heater
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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.
Asbestvrij 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.
(RVB 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
risicocategorieën 2 en 3 volgens BRL5OS2 en welke geen direct gevaar zijn
voor de gezondheid van personen.

Monstername 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 noodzakelijk.

Categorie 2 Risicocategorie van een asbestbron volgens de risicoanalyse 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-AIR-A-V2.2-000000GOO betekent:
RVB model: Rijksvastgoedbedrijf model;
AIR: asbestinventarisatierapport conform SC-540

typeA;
V2: versie 2;
0: uitgave 0;
000000GOO: uniek (gebouw) nummer van het RVB object.

2011, versie 02;
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Bijlage 1

Inspectieformulieren “vereenvoudigde bepalingsmethode”
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

- — -

- “INSPECTIEFORMULIER ‘VEREENVOUDIGDE BEPAUNGSMETHODE’
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrjf

______

Directie Beheer

_____

Projectpummer: 1225413

Objectnummer: 100903G04

Element:
Categorie 3

1 Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, Ieidingschacht) 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 J ja, monstemr: MM-E04 [ ] nee

III Oppervlaktestructuur
Open vezelstructuur
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

004 Pakkin9en Aantal 53st_______
Hoeveelheid -

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

-- Uitgevoerd door: - -

Adres: Plein 2
Plaats: Den Haag

Element: 003 Pakkingen Aantal 10 st
. Categorie 3

Ruimte: 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 producte&: 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 OppeMaktestructuur
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 (breukviakken, putjes, gaten) of sterk verweerd 6
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

Ruimte:

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afriankelijk 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

9NSPECTIEFORMULIER ‘VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf Datum inspectie: 12-8-2014 Um 21-11-2015
— -

- Directie Beheer

______

Yi!gçypçr4
Projectnummer: 1225413

_________

Adres: Plein 2
Objectnummer: 100903G04

Plaats: Den Haag

Element: 005 Pakkingen Aantal 10 st
—--.-.-..-. -. Categone3

Ruimte: Hoeveelheid -

1 Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, riolering/stand leiding, Ieidingschacht) 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-E05 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

. .....2....
SOM VAN DE BEOORDELING 10

Element:
Categorie 3

i Type asbesthoudend materiaal
Spuitasbest, asbestkoord 20
Asbesthoudend stucwerk, brandwerende platen (type brandwerend board), asbestkarton 10 10
Asbestcementproducten (zoals plaat, rioleringlstand 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-E06 [ ] 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 vejweerd 6
Licht beschadigd of veiweerd 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

•_ 006 Pakkingen Aantal 20 st
Hoeveelheid -Ruimte:

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10, 20 punten naar anatogie van dein die rubriek genoemde
producten.
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

1NSPECTIEFORMULIER VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf Datum inspectie: 12-8-2014 tlm 21-11-2015

Directie Beheer
- j Uitgevoerd door:

?r!IgM1
Adres: Plein 2

Objectnummer: 100903G04
[ Plaats: - DenHaag

-

Element: 008 Pakkingen (brtin) 1 Aantal 110 st
r — Categorie3

Ruimte: 1 Hoeveelheid -

r 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 S
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-E08 [ ] 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
Licht beschadigd of verweerd 3
Geen beschadigingen 0 0

SOM VAN DE BEOORDELING 10

1 Aantal
Categorie 3

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-E10 [ J 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

Element: 010 Pakkingen 22 st

1 Hoeveelheid -Ruimte:

Bij het aantreffen van een asbestbevattend product dat niet expliciet in rubriek 1 is genoemd, wordt, afhankelijk van de
hechtgebondenheid en het asbestgehalte, een score geschat van 5, 10, 20 punten naar anaiogie 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 Rijksvi edbedijF jJjE 12-8-2014Um2i-i1-2015 -

— -

- Directie Beheer 1 Uitgevoerd door — - -

_______

?rpiççPjpçr —

___—

Objectnummer: 100903G04 Adres: Plein 2

Element: 011 Pakkingen Aantal 4 st
•—--.--•-—-——- Categorie 3Ruimte: Hoeveelheid -

-T- 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-E1 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

3
012 Pakkingen Aantal 10 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 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-E12 [ ] 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 noodzakeliik - Concentratiemeting uitvoeren conform referentiebepaling
3 <_15 Geen_direct_risico

______________

Ruimte:
Element:

Categorie

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 anaiogie van de in die rubriek genoemde
producten.
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BEOORDELINGSMODEL BEPALING RISICO’S VAN ASBEST DAT AANWEZIG IS IN GEBOUWEN

‘VEREENVOUDIGDE BEPALINGSMETHODE”
Datum inspectie: 12-8-2014 Um 21-11-2015
Uitgevoerd door:

Element: 016 Meszekerin9en Aantal 168 st
. Categorie 3

Ruimte: Hoeveelheid -

T 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 [ ] ja, monsternr [ x] nee

III Oppervlaktestructuur
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

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 t 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.

“INSPECTIEFORMULIER
öpdrichgeverE Rijksvastgoedbedrijf

Directie Beheer

?rPJEP!iiri i?g41
Objectnummer: 100903G04

Adres:
Plaats:

Plein 2
-
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Bijlage 2

Analyserapporten
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V230714_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 22-08-2014

1408-1956 01

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

1408-1 956

1225413

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

22-08-20 14

22-08-20 14

Opdrachtgever

18-06-2014

Plein 2 (gebnr 100903G04)

5

RPS analyse bv
2 asbestiEtos ni
VI w%wrDsnI

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 Dk Breda

Zwolle

Ampèreslraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwofle

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 ny. Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bij benadering
held

RPS

14-1 38600 Ed Pakking chrysotiel 30-60% Slecht -

14-1 38601 E02 Pakking Ch’ysotiel 30-60% Slecht -

14-1 38602 203 Pakking Niet aantoonbaar n.v.t. -

14-1 38603 204 Pakking Chrysotiel 30-60% Slecht -

14-1 38604 205 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[ST[N
AvAl 9?

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

Rapporinummer:

Nederland 1 Engeland 1 Ierland 1 Rusland 1 Verenigde Staten 1 canada i Austratiê 1 2uidoost-Azi 1 BraziIi 1 Midden-Oosten 1 Afrika



V230714_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 01-09-2014

1408-2790

1225413

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

29-08-20 14

01-09-20 14

Opdrachtgever

29-08-20 14

Plein 2 (Gebnr. 100903G04)

2

RPS analyse bv

E asbestc&rns.nI
IV ,vrDs,nt

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Ampérestraat 35
Postous 40172
8004 DD Zwolle

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Zwolle

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

Monster nr. Soort asbest+massa Hecht-
gebonden- OpmerkingMonstergegevens opdrachtgever Soort materiaal bi] benadering heldRPS

14-142409 E06 Pakking Chrysotiel 30-60 % Slecht -

14-142410 Plaatmateriaal Niet aantoonbaar n.v.t, -

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 originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

t
TFST[N
ilvA [ I9

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

Rapportnummer: 1408-2790_Ol

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

Zwolle

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



V141 1 14_1

Analyse certificaat

Datum rapportage 24-11-2014

1411-3159_al

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Stad datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

141 1-3159

1225413

Tauw BV.

Postbus 133

7400 AC Deventer

24-11-2014

24-11-2014

Opdrachtgever

18-11-2014

Plein 2 (Gebnr 100903G04)

5

RPS analyse 1w
E asbestCros.nl
W w%w.ros.nI

Breda

Minervurn 7002
Postbus 3440
4800 DR Breda

Zwolle

Ampérestraal 35
Postbus 4072
8004 DO Zwolle

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

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

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

14-1 98690 £08 Pakking (bruin) Pakking Chrysotiei 30-60% Slecht -

14-1 98691 £09 Pakking (groen) Pakking Niet aantoonbaar n vi. -

14-198692 £10 Pakking Chrysotiel 30-60% Slecht -

14-1 98693 El 1 Pakking Chrysotiel 30-60 % Slecht -

14-1 98694 £12 Pakking Chrysotiel 30-60% Slecht -

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 rechten worden ontleend.

t
T[ST[N
RuAt 9?

RPS analyse bv (vR 20059540 BT NL0089.00S2OBMI
Pagina 1/1

Rapportnummer:

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



Vi 2101 5_ 1

Analyse certificaat

Datum rapportage 24-11-2015

Ordernummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

Datum order

Datum analyse

Monstergegevens afkomstig van

Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse:

1511-3622

1225413

Tauw BV. (Utrecht)

Postbus 3015

3502 GA Utrecht

23-11-2015

23-11-2015

Opdrachtgever

21-11-2015

Plein 2

3

RPS analyse bv
E asbestms,nt
W wiv.ros.nI

Breda

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en poladsatiemicroscopie conform NEN 5696

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

15-197516 MM-E14-01 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. GeboLrw nr. 100903G04

15-197517 MM-E14-02 Isolatie Niet aantoonbaar n.v.t. GeboLrw nr. 100903004

15-1g7518 MM-E14-03 Isolatie Niet aantoonbaar n.vt. Gebouw nr. 100903004

RPS analyse In KvK 20059540 BM NL0069.00.620.B.01

Rapportnummer: 1511-3622 01

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Zwolle

Ampérestraal 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

vestiging Breda

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
I[ST[N
OvA 1 19

Pagina 1.11

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



Bijlage 3

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

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (1)

Informatief karakter

1. Algemeen
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van
asbest in zijn bouwwerkfobject, 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
asbestinventarisatierapport 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 verwijdedngsbeddjf, 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 v66r uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata

en -tijdstippen;
6) De stortbon 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 faduren 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
(inventarisatierappoft en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderfngsbesluit 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 certificatie, 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
véôrdat 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 Arbeidsomstandighedenbesluit

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 inventarisatierappoft 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

Evaluatieformulier 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
Vrijgavedatum

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Naam inventarisatiebedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrjgave datum

Omschrijving onvoorzien asbest

OmschrUving Plaats Hoeveelheid

Asbestveiwijderingsbedrijf
Naam
Ascert-code
Naam contactpersoon Handtekening

Verzonden naar 1. — 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Door (naam)
datum
Paraaf

Verzendlijst 1=AI5 type A, 2=AJB type 5, 3=AIB onvoorzIen, 4=gemeente, 5=eigenaar, 6=oprachtgever

Naam inventarisatiebedrijf Tauw bv
Ascert-code ( 07-D070090.01
Rapport nummer R001-1225413AFP-gbb-V05
Vrijgave datum 1 11 januari 2016

2. Asbestinventarisatle type B
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Bijlage 5

Beoordelingsdocumenten verwijdermethoden

volgens vigerende versie SMA-rt
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Feiten

Prod ucts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lyseceftificaatn u mme r

Situatie

Pak king

Niet-hechtge bon den

17 stuks

30 - 60 %

1408 -195 6

Stichting
Cert ifi catie
Asbest

Ascert

Bevestiging

Binnen! buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen

Asbest afgeschermd of objectlconstructiefinstallatie 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

Risico klasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplan elementen

Containment RIQ

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 aangebiazen 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 11 december 2014 om 15h54 (188685)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07 0070090.01-
1225413); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie,

Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E01

Bronnaam Flenspakkingen

(188685)



Feiten
Prod u cts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiei

Ana lysecertifl caatnu mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie
Risico kla 55e

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Pakking

N i et-h ec htgebonden

17 stuks

30 - 60 %

1408 -195 6

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 11 december 2014cm 15h54 (188686)

Tauw bv SCA-code: 07 0070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 D070090.O1-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E01-1

Bronnaam Fienspakkingen

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

Binnen

Niet

Niet

(188686)



Feiten

Prod ucts pecificatle

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysecertificaatn u mme r

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen

Vraag:

Antwoord: Nee

Pakking

Niet-hechtgebonden

30 stuks

30 - 60 %

1408 -195 6

Verwijdering

Handeling Afsteken

Risicoclassificatie

Risicokiasse

Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkpianelementen

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 (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (117085)

Tauw bv SCA-code: 07 0070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

ProJectcode 1225413

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MN-E02

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.

(117085)



Feiten

P rod ucts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Pak king

N iet-h echtge bonden

30 stuks

Percentage Chrysotiel

A nalyseceitlflcaatn u mme r

Situatie

30 - 60 %

140 8-195 6

Bevestiging

Binnen / bulten

Beschadiging

Ve rwee rd held

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

Binnen

Niet

Niet

Verwijdering

Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie

Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkpianelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

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 11 december 2014 om 15h54 (1B8683)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090S1

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport t 07 D070090.01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E02-1

Bronnaam Flenspakkingen

(188683)



Feiten
Prod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana 1 ysece rtificaatn u m mer

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen
Vraag:

Antwoord: Nee

Pakking

N iet-h echtg e bonden

53 stuks

30 - 60 %

1408 -195 6

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Afsteken

Werkpl a nel cme nte n

Containment RK2

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

Het 5C 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 5C 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 (lSO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990. onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (117092)

Tauw bv SCA-code: 07 D07009001

Deze risicoclassiricatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoit 07 D070090.01-
12254131; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certifjcatie
Asbest

Ascert
identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E04

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.

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(117092)



Feiten

P rod uctspeclficatle

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Pak king

N i et-hechtgebonde n

53 stuks

Percentage Chrysotiei

Ana lysece ftificaatnu mmer

Situatie

30 - 60 %

140 8-195 6

Bevestiging

Binnen / bulten

Beschadiging

Verweerdheid

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

Binnen

Niet

Niet

Verwijdering

Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Rlslcoclassificatie

Rlslcoklasse

Gebruikte versie classificatlemodel

Werkpianelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

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 11 december 2014 om 15h54 (188689)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090.01-
1225413): het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E04-1

Bronnaam Flenspakkingen

(188689)



Feiten
P rod ucts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana 1 ysece difica atn u mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen
Vraag:

Antwoord: Nee

Pakking

Niet-hechtgebonden

10 stuks

30 - 60 %

1405-1056

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Afsteken

Werkp 1 a nel ementen

Containment RIQ

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een cantainment 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 29g0, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (188693)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft t 07 D070090.01-
1225413); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Ce rtifjcatie
As best

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E05

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.

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(188693)



Feiten

P md ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Pakking

N iet-hechtge bon den

10 stuks

Percentage Chrysotiel

Ana lysece 111fl caatn Lam mer

Situatie

30 - 60 %

1408-1956

Bevestiging

Binnen! buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Asbest afgeschermd of objecuconstructie!installatie als geheel te verwijderen

Binnen

Niet

Niet

Verwijdering

Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Rlsicoclassiflcatfe

Rlslcoklasse

Gebruikte versie classificatiemodei

Werkplanelementen

Rislcoklasse t

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Het bedrijf dat de asbestvenvijdehngswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen branmaatregelen 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 NEN2990 hoofdstuk ‘Visuele lnspectie. te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (188694)

Tauw liv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090.01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbe t t

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

ProJectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E05-1

Bronnaam Flenspakkingen

(188694)



Feiten

Prod ucts pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotlel

Ana lysece rtificaatn u mme r

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen
Vraag:

Antwoord:

Pakking

N i et-h echtg e bonden

20 stuks

30 - 60 %

1408 -2 790

Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheei 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

Verwijdering

Handeling

Risicociasslficatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classlficatiemodei

Afsteken

Werkpi a n elementen

Contalnment 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 11 december 2014 om 15h54 (188598)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 0070090.01-
1225413j; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certifi catie
Asbest

Ascert
identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E06

Bronnaam Flenspakkingen

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(18B698)



Feiten
P roducts pecificatle

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotlel

A na iysecertlficaatnu mm er

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering

Handeling

Rlsicoclasslficatle
Risicokiasse

Gebruikte versie classificatlemodei

Werkplanelementen

Ri5icokiasse 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. 0e 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 11 december 2014 om 15h54 (188699)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Ce r t i fi t al ie
Asbe 5 t

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2. Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E06-1

Bronnaam Flenspakkingen

Pakking

N i et-h ec htg e bonden

20 stuks

30 - 60 %

14 08-2 7 9 0

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

Binnen

Niet

Niet

(188699)



Feiten

Prod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysece rtifi caatn u m mer

Situatie

Bevestiging

Binnen / bulten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen

Vraag:

Antwoord: Nee

Pakking

Niet-hechtgebonden

110 stuks

30 - 60 %

1411-3159

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie

Risico klasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Afsteken

Werkplan ei e m enten

Containment RK2

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

Het SC 530 geceftificeerde 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 11 december 2014 om 15h54 (188702)

Tauw bv 5CA-code: 07 D07009001

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport t 07 D070090.D1-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
As best

Ascert
identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E08

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.

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(188702)



Feiten

Prod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Pak king

Niet-hechtgebonden

110 stuks

Percentage Chrysotiei

Ana lysece rtifi caatnum me r

Situatie

30 - 60 %

1411-3 159

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering

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

Binnen

Niet

Niet

Handeling

Rislcoclassificatie

Risico kla 55e

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicokiasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

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 11 december 2014 om 15h54 (188703)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport L 07 D070090.01-
1225413); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificaiie
Asbest

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E08-1

Bronnaam Elenspakkingen

(1B8703)



Feiten

Prod ucts pec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysece rtifi caatn u mm er

Situatie

Pakking

N i et-h ec htg e bonden

22 stuks

30 - 60 %

1411-3 15 g

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verwee rd 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

Risicokiasse

Afsteken

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplan elementen

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 2ggO. onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (1B8109)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport f07 0070090.01-
12254131; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Cert i ficatie
Asbesc

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2. Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E1D

Bronnaam Flenspakkingen

(lBa7og)



Feiten

Prod uctspecificatle

H ec htg ebo nden held

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotlel

Ana lysecertificaatnum me r

Situatie

Bevestiging

Binnen t buiten

Beschadiging

Verwee rd held

Verwijdering
Handeling

Rislcoclassificatie
Rislcoklasse

Gebruikte versie classificatlemodel

Werkplanelementen

Rislcoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Pak king

Niet-hechtgebonden

22 stuks

30 - 60 %

1411-3 15 9

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 (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN290 hoofdstuk Visuele Inspectie. te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 151154 (18B711)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.O1

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090.01-
1225413]: het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Cert ificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E1O-1

Bronnaam Flenspakkingen

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

Binnen

Niet

Niet

(188711)



Feiten

Prod ucts pecificati e

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana 1 ysece ftifica atnu mme r

Situatie

Pakking

Niet-hechtgebDnden

4 stuks

30 - 60 %

1411-3159

Bevestiging

Binnen / buiten

Be5chadiging

Verweerdheid

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

Risicociassificatie
Risicokiasse

Afsteken

Gebruikte versie ciassiflcatiemodei

Werkpianeiementen

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 11 december 2014 om 15h54 (188713)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierappoft [ 07 0070090,01-
12254131; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
As bes t

Ascert
identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E11

Bronnaam Flenspakkingen

(188713)



Feiten
Productspeclficatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiei

Ana lysecertifi caatnummer

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering

Handeling

Risicoclassificatie
Risicoklasse

Gebruikte versie classificatiemodel

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden

Pakking

Niet-hechtgebonden

4 stuks

30 - 60 %
1411-3 15 9

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 11 december 2014 om 151,54 (188714)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07 0070090.01-
12254131; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificaiie
As bes t

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2. Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E11-1

Bronnaam Flenspakkingen

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

Binnen

Niet

Niet

(188714)



Feiten
Pro d uct5 pecificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Ana lysece rtifica atn um m er

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Extra vragen
Vraag:

Antwoord: Nee

Pak king

Niet-hechtgebonden

10 stuks

30 - 60 %

1411-3159

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatle
Risico kia 55e

Gebruikte versie ciassificatiemodel

Afsteken

Werkpl a nel e menten

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 11 december 2014 om 15h54 (188716)

Tauw bv SCA-code: 07 0070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090,01-
12254131; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
Identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

ProJectcode 1225413

ProJectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E12

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.

2

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

(188716)



Feiten

Prod uctspec ificatie

Hechtgebondenheid

Hoeveelheid asbest

Percentage Chrysotiel

Analysece ftificaatn u m mer

Situatie
Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Verweerdheid

Verwijdering
Handeling

Rlsicoclassificatie
Risico klasse

Gebruikte versie ciassificatiemodel

Pakking

N iet-hechtgebonden

10 stuks

30 - 60 %

1411-315g

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 december 2014 om 15h54 (188718)

Tauw bv SCA-code: 07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Ce rtificatie
As best

Ascert
Identificatie

Adres Plein 2, Den Haag

ProJectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode MM-E12-1

Bronnaam Flenspakkingen

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

Binnen

Niet

Niet

Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

1

TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicaklasse 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.

(1BB718)



Feiten
Products pec ificatie

Hechtgebondenheld

Hoeveelheid asbest

Percentage Amfibool

Anaiysecertiflcaatnummer

Situatie

Bevestiging

Binnen / buiten

Beschadiging

Veiwee rd held

Verwijdering
Handeling

Risicoclassificatie
Risico klasse

Gebruikte versie ciassificatiemodel

Werkplan ei ementen

Risicokiasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden,

Pak king

N i et-hech tg e bonden

168 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 NEN2OoO hoofdstuk ‘Visuele Inspectie,” te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied,

SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 12 maan 2015 om 10h53 (246620)

Tauw bv SCA-code: 07 0070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 0070090,01-
1225413]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert
identificatie
Adres Plein 2, Den Haag

Projectcode 1225413

Projectnaam Asbestinventarisatie gebouw N en P

Broncode Element 016

Bronnaam Meszekering

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

Binnen

Niet

Niet

(246620)




