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1. Uitgangspunten  
a. Alle asbest verdachte bouwkundige locaties zijn geïnventariseerd en vastgelegd; 
b. Alle asbest verdachte machine onderdelen zijn, voor zover bekend, geïnventariseerd en 

vastgelegd; 
c. Het is niet uit te sluiten dat bij onderhoudswerkzaamheden een asbest verdachte pakking, of 

vergelijkbaar, gevonden wordt. 

 

2. Rapporten asbestverdachte bouwkundige locaties 

a. De asbestinventarisatierapporten zijn 3 jaar geldig en worden beheerd door OHC CTD;  
b. Jaarlijks laat de beheerder onderstaande documenten actualiseren door de 

asbestinventarisatie contractor;  

 BR-1002-RA-0001-CTD t/m BR-1002-RA-00xx-CTD; 

 BY-1002-0000001-0160 OVERZICHT ASBEST INVENTARISATIE GEBOUWEN; 
c. De asbestinventarisatierapporten worden opgeslagen op onderstaande locaties: 

 In SAP met als kenmerk: BR-1002-RA-00xx-CTD Asbestinventarisatierapport + locatie 
naam; 

 Op S:\CTD\Asbestrapportages (asbestinventarisatie contractor actualiseert de 
rapporten op deze locatie); 

d. Jaarlijks laat de beheerder (OHC CTD) onderstaande rapporten actualiseren door de 
asbestinventarisatie contractor;  

 BR-1002-RA-0001-CTD t/m BR-1002-RA-00xx-CTD; 

 BY-1002-0000001-0160 OVERZICHT ASBEST INVENTARISATIE GEBOUWEN; 
e. Wanneer een asbestsanering heeft plaatsgevonden worden de vrijgave rapporten opgeslagen 

op: S:\CTD\Asbestrapportages. 

 A* 
 
 

3. Rapporten asbestverdachte machines 

a. Asbestinventarisatierapporten zijn 3 jaar geldig en worden beheerd door OHC CTD;  
b. De asbestinventarisatie rapporten worden opgeslagen op onderstaande locatie(s): 

 In SAP met als kenmerk: Asbestinventarisatierapport + equipment nummer (leidingen 
effluentzijde van het equipment worden aan betreffend equipment nr gekoppeld; 

 Op S:\CTD\Asbestrapportages (asbestinventarisatie contractor actualiseert de 
rapporten op deze locatie); 

c. Jaarlijks laat de beheerder de rapporten actualiseren door de asbestinventarisatie contractor; 
d. Wanneer een asbestsanering heeft plaatsgevonden worden de vrijgave rapporten opgeslagen 

op: S:\CTD\Asbestrapportages. 

 A* 
 
 
 

4. Asbest verdacht materiaal 
a. Stop de werkzaamheden; 
b. Zet het gebied af en volg VGM 421.2 Werkzaamheden asbest verdachte materialen. 

 
 

AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT 
VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING 

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard). 

 
 
 


