Procedure Asbestsanering:
Verantwoordelijkheid:
U, als eigenaar, bent verantwoordelijk voor het aanwezige asbest en u mag zelf bepalen of u het
asbest uit het pand laat verwijderen, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie zoals blootstelling
van mens en omgeving aan asbestvezels.
Zelf asbest verwijderen:
Particulieren mogen bepaalde toepassingen van asbest zelf verwijderen. Dit kan echter alleen met
toestemming van uw gemeente. Uw gemeente geeft aan, aan welke voorschriften men zich dient te
houden, op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.
Asbestverwijdering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf:
Wilt u het asbest niet zelf verwijderen of geeft de gemeente geen toestemming om het asbest te
verwijderen,
dan
moet
het
asbest
worden
verwijderd
door
een
gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf. Vraag aan het bedrijf naar een kopie van dit certificaat.
Asbestinventarisatierapport:
Op grond van het Arbobesluit geldt dat de asbestverwijderaar voorafgaand aan de asbestverwijdering
altijd de beschikking dient te hebben over een geldig asbestinventarisatierapport. Tijdens deze
inventarisatie wordt de risicoklasse bepaald, die bepalend is voor de wijze waarop de sanering moet
worden uitgevoerd en welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen. De Gemeente
en Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleren hier nauwlettend op.
Sloopmelding:
Vervolgens dient u een sloopmelding te doen bij uw gemeente. Dit kunnen wij voor u verzorgen, of
dit kunt u zelf doen via het “Omgevingsloket online”.
Offerte aanvragen bij Struijk:
Wij maken dan graag een offerte voor u maar…….?
Wij kunnen geen offerte maken als wij niet in het bezit zijn van een officieel
asbestinventarisatierapport, welke niet ouder is dan 1 januari 2017. Indien het
asbestinventarisatierapport een datum heeft vóór 1 januari 2017 dan dient u het rapport te laten
updaten door het bedrijf die het rapport heeft opgesteld.
Dus voor de start van de uitvoering:
1. Asbestinventarisatierapport laten maken door een erkend inventarisatiebureau.
2. Inventarisatie opsturen per email naar info@struijk.nl.
3. Sloopmelding doen en toestemming van uw gemeente in huis hebben.
4. Offerte laten maken door Struijk.
5. Opdracht geven aan Struijk.
6. Struijk doet minimaal twee volle werkdagen voor de start van de asbestverwijdering een
wettelijk verplichte melding bij de gemeente, certificerende instelling en inspectie SZW.
7. Uitvoering van de asbestsanering.

1

