
WAAROM SGS SEARCH?
• Landelijk netwerk van inspecteurs

en analisten
• Combinatie met andere onderzoeken,

bijvoorbeeld op het gebied van bodem,
legionella en brandveiligheid

• Onderzoek naar andere risicovolle stoffen zoals

chroom-6 en keramische vezels.
• Mobiele laboratoria
• Eén aanspreekpunt
• Onafhankelijk en deskundig
• 24/7 bereikbaar bij asbestcalamiteiten

LAVS
   In het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) 

wordt het proces van inventarisatie tot en met 
de stort van asbest gevolgd en geregistreerd. 
Aan de hand van het LAVS hebben alle partijen 
de juiste informatie voorhanden en houdt de 
overheid toezicht op het asbestproces. 

Asbest is veelvuldig toegepast in gebouwen en objecten van vóór 1994. Kenmerkend voor asbest is de 

vezelstructuur. Tijdens het bewerken van asbest kunnen deze vezels vrijkomen. Het inademen van de 

asbestvezels brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Een gedegen onderzoek toont aan of er asbest 

aanwezig is, de hoeveelheid en welke risico's er zijn. SGS Search ondersteunt u bij het asbestveilig maken 

van uw gebouwen en objecten.

Een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), 
werkzaam bij SGS Search, inspecteert het 
gebouw, de installatie of een ander object op 
de aanwezigheid van asbest. Asbestverdachte 
materialen worden bemonsterd, waarvan de 
onderzoeksresultaten na analyse worden 
vastgelegd in een rapport. 

PROJECTMANAGEMENT
Wilt u zorgeloos alle touwtjes uit handen geven? 

Als centraal aanspreekpunt begeleiden wij uw 

asbestproces voor een deel of van A tot Z. De 

betrokken partijen worden zorgvuldig aangestuurd, 

gecontroleerd en gecoördineerd. Onder het 

projectmanagement vallen de volgende diensten:

• Procesondersteuning

• Maatwerkadvies

• Ondersteuning bij een aanbesteding

• Specialistisch onderzoek zoals een validatiemeting

• Saneringsbegeleiding

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met één van onze adviseurs.
t +31 (0)88 214 66 00
e asbest@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl 

EEN ASBESTVEILIGE WERK- EN LEEFOMGEVING

Aanvullend onderzoek
In geval van sloop of renovatie wordt een 
visueel onderzoek aangevuld met een destructief 
onderzoek. Hierbij worden ook eventueel verborgen 
asbesthoudende toepassingen geïnventariseerd.

Risicobeoordeling
Als er sprake is van (ernstige) beschadigingen kan 
een risicobeoordeling conform NEN 2991 noodzakelijk 
zijn. Met dit onderzoek wordt aan de hand van 
kleefmonsters een verontreiniging vastgesteld en/of 
ingekaderd. Met behulp van luchtmonsters wordt 
bepaald of er asbestvezels in de lucht zitten. 

Verwijderen
Om het asbest veilig te laten verwijderen, schakelt 
u een gecertificeerde asbestsaneerder in. Deze
zorgt ervoor dat het asbest veilig en volgens wet- 
en regelgeving wordt verwijderd. 

Eindcontrole
Na het saneren controleert het geaccrediteerde 
laboratorium van SGS Search met een eindcontrole 
of het werkgebied weer veilig te betreden is. Bij 
een positief resultaat start het afbreken van de 
saneringslocatie. U ontvangt een helder rapport 
met het eindresultaat. 

Stort 
De asbestsaneerder is verantwoordelijk voor 
het veilig afvoeren van het asbesthoudende afval. 
Het materiaal wordt gestort op aangewezen 
stortplaatsen en u ontvangt een stortbewijs. 
Daarmee is het proces afgesloten. 

SANEREN

Is er asbest aanwezig? Op basis van de feiten uit 
het rapport kunnen er keuzes gemaakt worden. 
Kan (een deel van) het asbest veilig blijven zitten 
en kiest u hiervoor? Dan adviseren wij om een 
beheersplan op te stellen, met eventuele 
maatregelen om de ruimte veilig te kunnen 
blijven gebruiken. 

Monitoren
Als er asbest blijft zitten, dan is het belangrijk om 
periodiek te monitoren wat de staat is van het 
materiaal en te beoordelen of beheersen nog 
steeds de beste keuze is.

BEHEERSEN

INVENTARISEREN




