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1. Samenvatting van de handleiding 
Doel van de handleiding is het minimaliseren van asbestrisico´s voor onze inwoners en medewerkers 
en het beperken van dure saneringskosten van asbest door proactief handelen.  
Deze handleiding heeft betrekking op gebouwen van vóór 1993. Geen van de gemeentelijke 
gebouwen wordt vooraf onderworpen aan een volledige nieuwe asbestinventarisatie 
(asbestinventarisatie A). Reden hiervoor is dat deze inventarisatie slechts berust op licht destructief 
onderzoek en daarmee geen 100% inzicht geeft, de kosten hoog zijn en de (juridische) houdbaarheid 
van de inventarisatie beperkt is. Wel wordt vanaf nu, voordat er een bouwkundige klus in 
voorbereiding gaat, een checklist ingevuld. Daarbij kan de quickscan uit 2003 voor gemeentelijke 
gebouwen gebruikt worden. In deze quickscan staat per gebouw een visuele beoordeling van de 
aanwezigheid van asbesthoudende- of asbestverdachte materialen, is zoveel mogelijk de 
vindplaatsen vastgelegd en wordt een beoordeling van emissiegevaar van asbestdeeltjes naar de 
omgeving gegeven. Deze scan is echter te beperkt om die alleen te raadplegen. De checklist helpt bij 
het inventarissen van risico´s. Wanneer uit de checklist komt dat er ook maar het kleinste vermoeden 
bestaat van aanwezigheid van asbest, volgt gericht asbestonderzoek. Op basis van de 
onderzoeksresultaten volgt dan de noodzaak van een (beperkte) asbestsanering of het aanpassen 
van het plan.  
Omdat asbest pas echt een probleem wordt wanneer asbestvezels vrij komen, is het noodzakelijk dat 
te voorkomen. Daarom het gerichte onderzoek. De verantwoordelijkheid van de aannemer is, wanneer 
er bij een werk alsnog onverhoopt asbest blijkt te zitten, dat het werk per direct wordt stilgelegd. Doet 
hij dat niet en volgt er een schade dan is de aannemer daarvoor aansprakelijk.  
Te allen tijde wordt open gecommuniceerd over de aanwezigheid en de sanering van asbest.  
Omdat de kosten voor een asbestsanering niet vooraf zijn in te schatten, worden de kosten voor 
asbest niet meegenomen in de complexbegrotingen.  
 
Deze handleiding is tevens beschikbaar voor de schoolbesturen, Sport en Welzijn en Woonvisie.  
 

2. Inleiding 
Als gebouwenbeheerder heeft de gemeente Ridderkerk de laatste jaren te maken gehad met zaken 
waarbij het gevaar aanwezig was op de blootstelling aan asbestvezels veroorzaakt door de uitvoering 
van verbouwwerkzaamheden (de Fuik, Sporthal Drievliet en Beverbol). Het maakte daarbij niet uit of 
het onderhoud wel of niet bij Stichting Sport en Welzijn (S&W) was ondergebracht. Casus de Fuik 
werd opgeschaald in een crisisorganisatie. Daarmee kregen de zaken de zorgvuldigheid en de 
aandacht die nodig was en werd het gelijk een multidisciplinair project. 
 
Aan de voornoemde asbestzaken zijn nog een aantal andere asbestincidenten toe te voegen. 
Recentelijk is de kans op vrijkomen van asbest ontstaan door vandalisme bij de Ursinusschool. Deze 
school is inmiddels gesloopt. Verder waren er risico’s op asbestblootstelling bij de sloop van het 
voormalige schoolgebouw de Reijer en bij werkzaamheden in de CV-ruimte van de Rehobothschool.  
 
Deze handleiding is bedoeld om de asbestproblematiek beheersbaar te houden. Voor een groot deel 
beschrijft het de huidige manier van werken en is het een bevestiging van het ingezette werkproces. 
Door middel van een duidelijke handleiding wordt voor minimalisering van de kans op zaken met 
blootstelling aan asbest gezorgd. 
Dit is belangrijk omdat een groot aantal gebouwen in Ridderkerk uit de bouwperiode komen dat er 
veel is gewerkt met asbest. Door kennis, goede voorbereiding en vakkundige uitvoering van 
verbouwingswerkzaamheden en sloop hoeft het aanwezige asbest geen groot probleem te zijn.  
 
Deze notitie gaat over asbest in gebouwen in eigendom van de gemeente of waarin de gemeente een 
maatschappelijk en/of maatschappelijk belang heeft. Deze notitie gaat niet over gebouwen in 
particulier eigendom of huurwoningen. De handleiding is beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen, 
Sport en Welzijn en Woonvisie.  
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3. Asbestrisico’s in Ridderkerk 
Asbest is tot 1993 niet alleen veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal, maar is bijvoorbeeld ook gebruikt 
in vloerbedekkingen. Dat asbest een risico kan vormen voor de volksgezondheid is algemeen bekend. 
Gevaar voor de volksgezondheid ontstaat wanneer asbestvezels zich in de lucht begeven en via 
inademing in de longen komen. Asbestvezels komen in de lucht wanneer deze niet gebonden zijn. Het 
gaat er dus om dat voorkomen moet worden dat asbestvezels vrijkomen. Op een aantal 
uitzonderingen na is bij de toepassingen van asbest in Ridderkerk het risico op vrijkomen van vezels 
zeer beperkt. 
 
Bekende risicovolle toepassingen die aandacht behoeven zijn: 

-  spuitasbest gebruikt om staalconstructies brandwerend te maken; 
-  brandschotten boven brandwerende puien. Deze bevatten een hoog percentage asbest en 

zijn vaak beschadigd door leiding- en buisdoorvoeringen (casus de Fuik); 
-  branddeuren van CV-ruimtes of ketelhuizen; 
-  asbestcementproducten, zoals golfplaten en boeiboorden welke sterk zijn verweerd; 
-    een pakking of koord van Chrysotiel / Amosiet in een ketelhuis. 

 
In 2003 is een quickscan asbestinventarisatie voor gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Het betrof de 
openbare gebouwen, gebouwen in het bezit vanwege strategische overwegingen, gebouwen in het 
bezit in het kader van de activiteiten van Stichting Sport en Welzijn en alle schoolgebouwen. De 
quickscan is een globale visuele inspectie op asbesttoepassingen die op het oog zichtbaar zijn. Het 
was dus geen allesomvattende inventarisatie. Er heeft geen volledig dossieronderzoek 
plaatsgevonden, noch is er bijvoorbeeld boven de systeemplafonds gekeken. De quickscan betreft 73 
deelrapporten die overal in verschillende dossiers zijn opgeborgen maar inmiddels ook als bestand 
zijn gebundeld. Deze inventarisatie is niet actueel en de werkzaamheden die nadien hebben 
plaatsgevonden zijn niet verwerkt en aan de scan toegevoegd. 
 
Los van deze quickscan zijn alle schoolbesturen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
opgeroepen een type A-inventarisatie in hun schoolgebouwen te laten uitvoeren. Tot nu toe is dat op 
vrijwillige basis gebeurd maar de staatssecretaris wil dat vanaf 2013 gaan verplichten. Een type A-
inventarisatie is een niet (of licht) destructief onderzoek naar asbesttoepassingen in het gehele 
gebouw. Met name wordt daarbij ook boven de plafondplaten gekeken. Hiermee wordt een beter 
beeld verkregen waar en hoeveel asbest aanwezig is. Een type A-inventarisatie is daarmee een 
vollediger onderzoek dan de quickscan.  
Het ministerie heeft er intussen voor gezorgd dat er inzicht is gekomen in de asbestsituatie in scholen. 
Op de internetsite www.atlasleefomgeving.nl kan ieder schoolgebouw in Nederland worden 
beoordeeld. 
  
Deze verplichting tot onderzoek type A geldt niet voor de overige gemeentelijke gebouwen en is voor 
deze gebouwen niet uitgevoerd. Op basis van de kennis van de gemeentelijke gebouwen en de 
quickscan uit 2003 bestaat er geen direct risico van vrijkomende asbestvezels, maar bij bouwkundige 
werkzaamheden is oplettendheid noodzakelijk. 
 

4. Voorbereiding bij werkzaamheden  
Asbest is pas gevaarlijk als er ondeskundig mee omgegaan wordt. Bij ieder gebouw dat vóór 1993 
gebouwd of verbouwd is, bestaat het risico dat er asbesttoepassingen aanwezig zijn. Dat betekent dat 
wanneer er werkzaamheden aan een dergelijk gebouw zullen gaan plaatsvinden, er rekening 
gehouden moet worden met de kans op de aanwezigheid van asbest. Hierbij moet de aard van de 
werkzaamheden meegenomen worden. Gaat het om schilderwerk of gaat het bijvoorbeeld om 
vervangen van plafonds, wijzigingen van brandscheidingen en het vervangen van geveldelen? Bij die 
laatste groep werkzaamheden kunnen asbestvezels vrijkomen als er asbest is toegepast.  
 
Om een goede voorbereiding van werkzaamheden te ondersteunen wordt er gewerkt met een 
checklist, zie bijlage 2. De checklist moet ingevuld worden door een deskundig medewerker die 
gecertificeerd is in asbestherkenning. De checklist is een administratieve lijst. Voor degene die hem 
invult is het verboden om eigenhandig destructief onderzoek te doen. Als er ook maar een geringste 
vermoeden is van de aanwezigheid van asbest, moet er voorafgaand aan de aanbesteding een 
asbestinventarisatie plaatsvinden. Deze inventarisatie moet uitgevoerd worden door een SC540 
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gecertificeerd bedrijf en is als rapport nog 3 jaar na uitgave geldig. Afhankelijk van het resultaat van 
het onderzoek moet een keuze gemaakt worden om het bouwplan aan te passen, of het aanwezige 
asbest te saneren. Hoe asbest moet worden gesaneerd is vastgelegd in wet- en regelgeving.  
 
Komt het gebouw in de sloopfase, dan is sanering van asbest verplicht. In deze fase moet een 
gedetailleerd asbestonderzoek plaats vinden. In de sloopfase is het saneren van asbest echter veel 
minder duur dan in de periode dat een gebouw in gebruik is. Een gedeeltelijke sanering is in 
verhouding veel duurder dan een integrale sanering. Uit kostenoverweging verdient het de voorkeur 
om de sanering uit te stellen tot de fase van sloop.  
 

5. Verantwoording van de aannemer 
Een checklist of onderzoek zal nooit voor 100% garantie geven dat een werk asbestvrij is. Daarom 
worden er bij bouwkundige werkzaamheden eisen gesteld aan de aannemer; zie bijlage 1. Een 
aannemer is aansprakelijk wanneer hij onverhoopt toch stuit op de aanwezigheid van asbest die niet 
was vermoed en hij verzaakt dit te melden en het werk stop te zetten. Direct stoppen met de 
werkzaamheden is een vereiste om verdere verspreiding van asbestvezels tot een minimum te 
beperken.  
 
De gemeente Ridderkerk hanteert de volgende stelregel: 
“Indien er als gevolg van de aanwezigheid van asbest schade is ontstaan of zou kunnen ontstaan 
terwijl hij conform zijn contractuele verplichtingen en verantwoordelijkheden de aanwezigheid van 
asbest heeft vermoed of herkend, althans had behoren te vermoeden of herkennen, en niet 
dienovereenkomstig alle in redelijkheid nodige maatregelen ter voorkoming van kosten en schade aan 
derden en opdrachtgever heeft genomen, wordt de aannemer aansprakelijk gesteld voor de kosten.” 

 

6. Financiële consequenties  
Het invullen van de checklist vraagt meer tijd dan bij de werkzaamheden in het verleden, maar het 
aantal uren is relatief beperkt. Het eventueel nader asbestonderzoek (enkele honderden tot een paar 
duizend euro) is niet in de begroting voor bouwkundige verbouwingen opgenomen. De verwachting is 
niet dat jaarlijks veel onderzoeken nodig zijn. Asbestsanering (enkele duizenden euro’s) zijn ook niet 
in de begroting opgenomen. Hoewel financieel niet gedekt, mag er niet beknibbeld worden op het 
voorkomen van asbestproblemen. De problemen zijn pas echt groot wanneer er niet zorgvuldig 
gehandeld wordt en een asbestverspreiding heeft plaatsgevonden. Naast risico voor de 
volksgezondheid kunnen in zo’n geval heel veel gebruiksvoorwerpen als verloren beschouwd worden 
en moet alles diep gereinigd worden. Het saneren van de Fuik heeft bijvoorbeeld veel geld gekost.  
 
Het opnemen van de criteria in het contract met de aannemer, zoals in bijlage 1, zorgt ervoor dat de 
aannemer aansprakelijk is voor al die extra kosten. Die kosten komen in de toekomst minder snel bij 
de gemeente terecht.  
 

7. Communicatie  
Het is wenselijk om zo transparant mogelijk te zijn over de asbestinformatie. Dit naar de gebruikers 
van de panden, en ook naar de pers. Als asbest gevonden wordt, zal altijd de communicatiestrategie 
besproken worden met afdeling communicatie. Zodra er een sanering plaats gaat vinden is het 
belangrijk dat de buurt door middel van een bewonersbrief op de hoogte wordt gebracht. Daarmee 
wordt niet per definitie onrust voorkomen, maar kan een aantal vragen wel op voorhand beantwoord 
worden. 
 

8. Rolverdeling tussen handhaving en opdrachtgeverschap 
Op de juiste wijze omgaan met asbest is altijd de verantwoordelijkheid van de juridisch eigenaar van 
het gebouw. Die moet zorgen dat hij zorgvuldig omgaat met deze problematiek. Als deze kennis niet 
aanwezig is, zijn er in de markt voldoende partijen die kunnen adviseren. Daarnaast moet de eigenaar 
ook de nodige rapportages verzorgen wanneer er gesaneerd moet gaan worden 
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Hoofdtaak van het team Toezicht en Handhaving is het handhaven van de regelgeving. Zij hebben de 
taak om toezicht te houden op de werkzaamheden. Én in te grijpen indien dat nodig is. 
 
Vaak speelt de gemeente als eigenaar van een gebouw een rol bij verbouwingswerkzaamheden. In 
dat geval kan Toezicht en Handhaving een collegiaal advies geven. In de praktijk gebeurt dat ook. 
Aan dit advies mag de nodige waarde gehecht worden maar de gebouweigenaar en juridisch eigenaar 
blijven eindverantwoordelijk. 
 
 

9. Scholing en vakmanschap en asbestbeheersplan  
De recente asbestgevallen zijn aanleiding geweest om de medewerkers van de gemeente Ridderkerk 
die mogelijk met asbest te maken kunnen krijgen extra te scholen op het gebied van asbest. Deze 
kennis zal aan de voorkant al een hoop problemen gaan voorkomen. Het zou goed zijn wanneer 
andere beheerders van maatschappelijk vastgoed, zoals Sport en Welzijn, schoolbesturen en 
Woonvisie ook geschoold zouden worden. Daarom is deze handleiding ook aan deze organisaties 
beschikbaar gesteld. 
 
Daar waar nog geen asbestinventarisatie is uitgevoerd, dient in ieder geval bij iedere bouwactiviteit 
een checklist te worden nagelopen. Op basis van de kennis van de gebouwen is het nu zaak om het 
asbestbeheer meer vorm te geven. Iedere keer nadat een asbestinventarisatie is uitgevoerd kan er 
een asbestbeheersplan opgesteld worden. Met een asbestbeheersplan kan iedereen duidelijk zien 
waar het asbest is toegepast en wat de risico’s daarvan zijn. Een asbestbeheersplan moet volgens de 
NEN 2991 opgesteld worden.  
 
Een asbestbeheersplan bevat tenminste de volgende informatie: 
 
1 ) Een beschrijving en markering van de plaatsen waar zich asbesthoudende materialen in het 
gebouw bevinden. Deze gegevens zijn overzichtelijk gerangschikt, voor alle betrokkenen te 
raadplegen en eenvoudig over te dragen. 
 
2) Gebruiksbeperkende maatregelen. 
 
3) Een handleiding voor onderhoudspersoneel dat in het gebouw werkzaamheden 
uitvoert. 
 
4) Een noodplan (calamiteitenplan) om ongelukken of ontstane schades waardoor 
asbest zou kunnen worden verspreid, meteen op te kunnen treden. 
 
5) Een beschrijving van de manier waarop betrokkenen worden geïnformeerd en wie 
daarvoor verantwoordelijk is. 
 
6) Een beschrijving van de periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen. 
 
7) Een overzicht van de te nemen maatregelen indien de resultaten van de periodieke 
controles daartoe aanleiding geven. 
 
8) Een overzicht van taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van de verantwoordelijke en 
deskundige personen. 
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10. Bijlage 1 Administratieve bepalingen aansluitend op de UAV  
M.b.t. de aanwezigheid van asbest in of nabij het werk en het werkterrein geldt in afwijking van § 5.2 
en 5.8 en in aanvulling op § 6.6 en 6.11 en 6.14 als volgt: 

 Opdrachtgever wijst aannemer expliciet op de mogelijkheid van de aanwezigheid van asbest.  
 Aannemer wordt geacht voldoende deskundig te zijn inzake de actuele stand der techniek en 

alle aspecten verband houdende met het materiaal asbest in de bouw, alsmede vigerende 
wet- en regelgeving daaromtrent, waaronder wordt verstaan:  

o het onderkennen van de theoretische en concrete mogelijkheid van aanwezigheid van 
asbest en het proactief bespreken van die mogelijkheid met de directie.  

o  het in concrete gevallen in het vroegste stadium vermoeden of herkennen van asbest 
en het dienovereenkomstig nemen van alle in redelijkheid nodige maatregelen - 
waaronder het per omgaande informeren van de directie en het in overleg met de 
directie opstellen van een plan van aanpak - ter voorkoming van kosten en schade 
aan derden en opdrachtgever.  

 De directie houdt vóór de aanvang van het werk een bouwbespreking met de aannemer, 
waarbij de aannemer wordt ingelicht omtrent hetgeen bij de opdrachtgever bekend is inzake 
de aanwezigheid van asbest. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de 
aannemer vóór de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De 
directie zal aan dit verzoek gevolg geven.  

 Indien als gevolg van de aanwezigheid van asbest schade is ontstaan of zou kunnen ontstaan 
terwijl de aannemer conform zijn contractuele verplichtingen en verantwoordelijkheden de 
aanwezigheid van asbest heeft vermoed of herkend, althans had behoren te vermoeden of 
herkennen, en niet dienovereenkomstig alle in redelijkheid nodige maatregelen ter voorkoming 
van kosten en schade aan derden en opdrachtgever heeft genomen, dan is hij aansprakelijk 
voor al die kosten en schade van opdrachtgever en derden als gevolg van zijn handelen of 
nalaten. 

 
Belangrijk is wel om aannemers ook deelgenoot te maken van de problematiek. Wij stellen dat als een 
aannemer doorgaat met de (verbouw)werkzaamheden nadat er op een onbedachte plek asbest is 
geconstateerd, hij bijdraagt aan:  
a  gevaar voor (volk)gezondheid 
b  vergroting van de asbestverontreiniging 
c. verhoging van de saneringskosten 
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11. Bijlage 2 Checklist asbest 
 
 


