
 

 

Checklijst indieningsbescheiden 
sloopmelding o.b.v. artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 
 
CAT 2: NIET PARTICULIER SLOOP ASBEST 
Deze categorie is van toepassing als door een bedrijf asbesthoudend materiaal wordt gesloopt uit een
bouwwerk.
: 
Als u een sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 gaat indienen en u valt onder 
bovenstaande categorie, dient u -conform het ‘Integraal Omgevingsbeleidsplan 
VTH 2017-2021’, onderstaande gegevens (indien van toepassing) in te dienen via 
www.omgevingsloket.nl.  
 

1. Een meldingsformulier, met daarop minimaal ingevuld: 

a. Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, 

van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;  

b. Naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de 

uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a;  

c. Adres van te slopen bouwwerk; 

d. Aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;  

e. Beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal 

plaatsvinden;  

f. Een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar 

verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden;  

g. Een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen;  

2. Een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd  asbestinventarisatiebedrijf 

(zie http://www.ascert.nl/register/item7)  

In dit rapport dient middels foto’s en tekeningen (op schaal) te worden aangegeven waar 
de direct waarneembare asbest zich bevind in het gebouw. Dit leidt tot een rapport type 
A. . Wanneer de inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden dat op niet-direct 
waarneembare plaatsen asbest aanwezig is, moet een aanvullende inventarisatie (type 
B) worden uitgevoerd.  

 
Deze checklijst is een hulpmiddel bij uw aanvraag.

U kunt verder geen rechten ontlenen aan deze checklist.

Indien u vragen heeft over of bij twijfel over de in te dienen gegevens  kunt u contact
opnemen met een van de klantadviseurs Wabo (043-4588488)

VTH d.d. 4-8-2017
Kenmerk: 
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