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Het asbestverwijderingsproces 

Drie hoofdstappen 
Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen. Stap één is altijd een asbestinventarisatie. 
Daarna vindt de verwijdering plaats (inclusief afvoer en stort) en tot slot volgt er een 
eindcontrole. Het verwijderen van asbest moet u, of uw verwijderaar namens u, altijd melden 
bij uw gemeente. Dit noemen we de sloopmelding. Een sloopmelding wordt minimaal 4 weken 
voorafgaand aan de werkzaamheden gedaan via het Omgevingsloketlonline. 

Ondersteuning door Koenders en Partners 

Koenders en Partners kan u bij het gehele abestverwijderingsproces adviseren en 

ondersteunen te beginnen bij het opstellen van een Asbestinventarisatie. De kosten voor 

eenvoudige asbestinventarisatie van bijvoorbeeld een schuurdak (beoordeling dakvlak en 1 

materiaalmonster) bedragen ca. € 275,00. Mocht u ondersteuning willen via Koenders en 

Partners kan u contact opnemen met Robbert van Dijk, rvd@Koenders-partners.nl of bellen 

naar 0348 – 47 80 50. 

Stap 1. De asbestinventarisatie 

U moet altijd een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd 
asbestinventarisatiebedrijf. Een inventarisatie van een bedrijf zonder dit certificaat is voor de 
verwijdering ongeschikt en niet toegestaan.  

U (of uw aannemer) bent vrij om elk bedrijf te kiezen zolang dit maar over een certificaat 
beschikt. Uiteraard kunnen er (grote) prijsverschillen zijn tussen deze bedrijven. U moet het 
asbestinventarisatierapport bij uw sloopmelding te voegen. Het verwijderingsbedrijf heeft dit 
rapport nodig om de verwijdering uit te mogen voeren. Verwijderingsbedrijven die aanbieden 
zonder inventarisatierapport te verwijderen, zijn strafbaar. Dit geldt dan ook voor u als 
opdrachtgever. 

Stap 2. Verwijdering van asbest 

Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport, kunt u een 
asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te verwijderen. Ook deze 
verwijderingsbedrijven horen te beschikken over een certificaat. 

Maak afspraken over welk asbest er precies verwijderd wordt en hoe. Tijdens een 
inventarisatie zal er vaak op meerdere plekken asbest gevonden worden. U bent meestal niet 
verplicht om alle aangetroffen asbest te laten verwijderen. Dit is natuurlijk wel de meest voor 
de hand liggende optie. 'Men is immers toch bezig'. U kunt er  voor kiezen om sommige 
toepassingen beheersbaar achter te laten blijven. Beheersbaar wil zeggen dat er geen 
asbestvezels (meer) vrij kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van 
hechtgebonden asbest in goede toestand op een plek waar het niet makkelijk beschadigd kan 
worden. Ook kan asbest afgedekt worden met bijvoorbeeld een wand. Uiteindelijk bent u als 
opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de verwijderings-werkzaamheden. 
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2.1. Afvoer en storten 

Het behoort tot de werkzaamheden van de saneerder om het asbestbevattende afval af te 
voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor. Zo moet 
alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied 
komt. De hoeveelheid die afgevoerd wordt, moet overeen komen met de hoeveelheid die in 
het werkplan staat. De saneerder, of een hiervoor geselecteerd bedrijf, voert het afval af. Het 
is niet toegestaan om zelf het afval af te voeren en naar een stortplaats te brengen. 

Stap 3. De eindcontrole 

Na een sanering moet een eindcontrole worden uitgevoerd. Bij deze eindcontrole wordt 
gecontroleerd of er asbestmateriaal is achtergebleven. Bij een buitensanering, dus ook 
asbestdaken,  bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie door een bedrijf dat hiervoor 
geaccrediteerd is. Bij een visuele inspectie vindt de controle 'op het oog' plaats en worden er 
bijvoorbeeld geen luchtmonsters genomen. Bij het verwijderen van daken is er bijna altijd 
sprake van een buitensanering; een visuele inspectie is dan voldoende. Na een binnensanering 
(bijvoorbeeld bij het saneren van standleidingen), moet een geaccrediteerd laboratorium de 
controle uitvoeren en luchtmetingen doen. 

Pas na de eindcontrole, mag de saneringslocatie  weer door anderen betreden worden. De 
eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd. Een eindcontrole 
hoeft trouwens niet te betekenen dat alle asbest is verwijderd. De eindcontrole ziet dan ook 
alleen toe op het gesaneerde gebied of gebouwdeel. De eindcontrole is belangrijk. Zonder 
eindcontrole is de sanering nog niet afgerond. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat pas 
begonnen kan worden met andere werkzaamheden na de eindcontrole. 

Meldingen bij de gemeente 

Het is handig om de verplichte meldingen bij asbestverwijdering door het 
asbestinventarisatiebureau of het  asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren. Dit kan via 
het Omgevingsloket online: 

• Op basis van het Bouwbesluit moet er minimaal vier weken voor de aanvang van de 
verwijderingswerkzaamheden melding gedaan worden bij de gemeente. Bij deze melding 
dient onder meer een asbestinventarisatierapport gevoegd te worden. U krijgt hier een 
ontvangstbewijs van. 

• Vervolgens moet de saneerder minstens twee dagen van te voren bij de gemeente melden 
wanneer de verwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

• Ook dient de saneerder op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden de 
gemeente hiervan in kennis te stellen. 

• Vervolgens moet de saneerder binnen twee weken de resultaten van de eindbeoordeling aan 
de gemeente verstrekken. 

• Daarnaast dienen het asbestinventarisatiebureau, het asbestverwijderingsbedrijf en het 
laboratorium gebruik te maken van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) en hier de 
projectgegevens invoeren en de resultaten van de eindbeoordeling. 

http://www.omgevingsloketonline.nl/
http://www.omgevingsloketonline.nl/

