K2

Dossier bestaand gebouw i.v.m. sloop/aanpassingen

Huidige situatie (I.). Samenstelling gebouw c.q. herkomst van (potentieel) her te gebruiken producten

HUIDIGE SITUATIE
BESTAAND / OUD
ALGEMEEN
Ingeval van sloop en/of aanpassingen waarbij gevaarlijke stoffen (zoals asbest) vrijkomen en/of waarbij de hoeveelheid sloopafval (of vrijkomende materialen/producten
meer dan 10m3 zal bedragen: Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval
naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen:
Bouwbesluit $ 1.7, artikel 1.26

e sloopmelding + afval‐ (of bouw)stoffeninventarisatie

Afval‐ (of bouw)stoffeninventarisatie:
een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de
voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
Voor alle materialen gelden dan de wettelijke richtlijnen, zoals vastgelegd in het bouwbesluit, de Kaderrichtlijn afvalstoffen en LAP3 = afvalregime, m.u.v. de hierna
beschreven bouwproducten.
Buiten het afvalregime: de bouwproducten (elementen en componenten) die afgevoerd worden ten behoeve van hoogwaardig hergebruik op productniveau
In aanvulling op de wettelijk verplichten afvalstoffeninventarisatie zou voor potentieel her te gebruiken producten de onderstaande informatie vastgelegd c.q. verzameld
moeten/kunnen worden.
Indien voor hoogwaardig hergebruik relevante informatie of documentatie ontbreekt kan/zal nader onderzoek in het werk c.q. in het bestaande gebouw (moeten)
plaatsvinden om de kwaliteitsgegevens vast te stellen.

ORGANISATIE
Organisatie met betrekking tot bouwproduct
Eigenaar
Beheerder
Gebruiker
Demontage

naam
naam
naam
naam

naam eigenaar BESTAAND GEBOUW
naam beheerder BESTAAND GEBOUW
naam gebruiker BESTAAND GEDBOUW
naam demontagebedrijf IN BESTAANDE SITUATIE

KWALITEIT en INFORMATIE : Aandachtspunten‐ en vragenlijst K2
1. Visuele inspectie
Wat voor een bouwproduct is het en welke functie (ondersteuning, afscherming, afscheiding,
thermische isolatie, geluidwering, afwerking etc.) heeft het bouwproduct en heeft het vanuit functie
en waarde (milieutechnische en/of financiële voordelen) potentie voor hoogwaardig hergebruik? Zie
ook elementen(categorieën) nl‐sfb‐codering.
ja

K.2.1.2

Nee

K.2.1.3

Nee

K.2.1.4

info naar dossier K2

Op welke wijze is het bouwproduct verwerkt, is het beschermd of opgesloten (geweest) of juist open
voor externe invloeden en in welke mate is het demonteerbaar zonder (teveel) moeite,
beschadigingen, milieukosten en kosten en is hoogwaardig hergebruik nadat het product verwijderd is
een realistiche optie?
ja

Nee

info naar dossier K2

In welke mate is het bouwproduct vervuild, verontreinigd en/of rakend aan c.q. bestaand uit
gevaarlijke stoffen (bijv. asbest/chroom6) en is hoogwaardig hergebruik (evt. na reiniging) hierbij een
realistische optie?
ja

K.2.1.1

info naar dossier K2

Wat is de conditie van het bouwproduct (zie conditiemeting en bijbehorende klasse 1 t/m 6), zijn er
zichtbare beschadigingen (bijvoorbeeld breuken, verkleuring, brandvlekken, deuken, vervorming,
structuurverandering etc.) en is hoogwaardig hergebruik (evt. na reparatie/bewerking) hierbij een
realistische optie?
ja

Nee

info naar dossier K2
Is dit reden om af te zien van hergebruik?

Ga naar stap 2

Nee

ja

K.2.1.5
afval
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HUIDIGE SITUATIE
BESTAAND / OUD
2. Voorgeschiedenis
Is het bouwproduct intensief gebruikt of zijn er andere omstandigheden waardoor (ook niet visuele)
slijtage / kwaliteitsreductie tijdens het gebruik heeft plaatsgevonden. Zo nee, ga naar volgende vraag;
zo ja, is de kwaliteit zodanig (gebleven) dat desondanks hoogwaardig hergebruik een realistische optie
is?
ja

K.2.2.2

Nee

K.2.2.3

Nee

K.2.2.4

info naar dossier K2

Is het bouwproduct constant in gebruik geweest? Indien van toepassing, is het functioneren van het
bouwproduct aantoonbaar?
ja

Nee

info naar dossier K2

Hoe en wanneer heeft onderhoud aan het bouwproduct plaatsgevonden en is (daarmee) de kwaliteit
van het product zodanig (gebleven) dat hoogwaardig hergebruik een realistische optie is?

ja

K.2.2.1

info naar dossier K2

Is het bouwproduct blootgesteld (geweest) aan weersomstandigheden (binnen‐buiten, temperatuur,
vochtigheid, zonlicht, trillingen, brand, belasting) waardoor (ook niet visuele) slijtage /
kwaliteitsreductie tijdens het gebruik heeft plaatsgevonden. Zo nee, ga naar volgende vraag; zo ja, is
de kwaliteit zodanig (gebleven) dat desondanks hoogwaardig hergebruik een realistische optie is?

ja

Nee

info naar dossier K2
Is dit reden om af te zien van hergebruik?

Ga naar stap 3

Nee

ja

K.2.2.5
afval

3. Product‐ en bouwgegevens
Zijn er productgegevens beschikbaar van of bij de producent en/of leverancier?
(producentnaam/leveranciersnaam, merk, type, samenstelling, specificaties, specifieke kenmerken,
afmetingen, garanties, onderhoudsvoorschriften etc.)
ja

K.2.3.1

Nee

K.2.3.2

info naar dossier K2

is er een oude CE‐markering aanwezig?

ja

Nee

info naar dossier K2

K.2.3.3

Wat is het bouwjaar en/of plaatsing van bouwproduct?

antwoord

info naar dossier K2

K.2.3.4

Aan welke bouwnormen deed het destijds?

antwoord

info naar dossier K2
Is dit reden om af te zien van hergebruik?

Ga naar stap 4

Nee

ja

K.2.3.5
afval
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HUIDIGE SITUATIE
BESTAAND / OUD
4. Bouwproduct: Kwaliteit/kenmerken
welke materiaaldegradatie heeft er mogelijk plaatsgevonden? welke degradatie is kenmerkend voor
dit materiaal type? Heeft het bouwproduct vanuit functie en waarde (milieutechnische en/of
financiële voordelen) potentie voor hoogwaardig hergebruik

Nee

K.2.4.1

Nee

K.2.4.2

Nee

K.2.4.3

info naar dossier K2

ja

Wat zijn materiaaltyperende risico’s? Is er een hoog risico op brandgevaar? Zijn er mogelijk giftige
(eerder toegestane) stoffen aanwezig? Hoe betrouwbaar is het materiaal (bijv. door
materiaalmoeheid) en heeft het bouwproduct desondanks vanuit functie en waarde (milieutechnische
en/of financiële voordelen) potentie voor hoogwaardig hergebruik?
info naar dossier K2

ja

Is het mogelijk om het bouwproduct/materiaal te bewerken om de kwaliteit te verhogen, risico’s te
verminderen? (bijv. schoonmaken, afwerkingen voor brandveiligheid of aanpassen afmetingen), als
dat nodig is om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.

info naar dossier K2

ja

Is dit reden om af te zien van hergebruik?
Ga naar stap 5

Nee

ja

K.2.4.4
afval

5. Kwaliteitsvariatie
Is er sprake van mogelijke kwaliteitsvariatie tussen de verschillende bouwproducten? (meest
beschadigde en/of hoogst risico op lage kwaliteit dient te worden getest/niet gebruiken) Zo ja,
bouwproducten onderverdelen in groepen op basis van mogelijke kwaliteit (bijv. door vergelijkbare
omstandigheden).

K.2.5.1
Naar K.2.1.1.

nee

ja

Ga naar stap 6

Alle stappen per groep opnieuw doorlopen

6. Kwaliteits‐ en restlevensduurbeoordeling
Leeftijd gebouw / context

leeftijd

heden ‐/‐ bouwjaar betreffende gebouw(deel)

Leeftijd bouwproduct

leeftijd

heden ‐/‐ jaar van aanbrengen / installeren

Laatste vervangingen

datum

laatste moment waarop vervangingen hebben plaatsgevonden

Laatste onderhoud

datum

Tijdstip aflopen garantie
Datum van opname

laatste moment waarop onderhoud heeft plaatsgevonden
laatste moment waarop er nog garantie op het onderdeel zat

datum

"heden".

Het bouwproduct wordt toegepast in een context en met een
functie waarvoor een kwalitatieve toetsing op basis van het
bouwbesluit nodig is.
ja
Zijn (mogelijke) context/toepassing en functie van het
bouwproduct in de nieuwe situatie (al) bekend?

nee

K.2.6.1
K.2.6.2
K.2.6.3
K.2.6.4
K.2.6.5
K.2.6.7
K.2.6.8

info naar dossier K2

K.2.6.9
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BESTAAND / OUD
ja

nee

Is er behoefte (of noodzaak) om in
dit stadium te beoordelen of het
bouwproduct voldoet voor de
specifieke toepassing en functie?

K.2.6.10

ja
Is de verwachting dat het
bouwproduct later kan/zal
voldoen aan (de) bouweisen?
Kan het product (wellicht)
hoogwaardig hergebruikt worden
in een andere toepassing?

nee

nee

K.2.6.11

ja

K.2.6.12

ja
Bepaal de bouweisen op basis van
bouwregelgeving (BRIS /
Toetsmatrix / Risico‐ en
gevolgklasse, etc.)

nee

K.2.6.13
K.2.6.14

afval(regime)

Zijn er eenduidige, uniforme kwaliteitseisen, (NEN)‐normen en/of ‐richtlijnen
die specifiek ingaan op (de kwaliteitscontrole bij) hergebruik van het specifieke
product voor een specifieke toepassing en functie of het hergebruik van
producten mogelijk maken?
nee

K.2.6.15

ja

Zijn of worden specifieke onderzoeken / berekeningen gemaakt waarmee
aangetoond wordt dat het bouwproduct voldoet aan kwaliteitseisen die (gaan)
gelden voor de specifieke toepassing en functie van het bouwproduct?

nee

K.2.6.16

ja
Aantonen kwaliteit c.q.
kwaliteitsbeoordeling 2e‐hands‐
bouwproduct aan voornoemde
eisen.
(nog) niet akkoord?

Bouwproduct toepasbaar, onder
voorwaarde van nadere toetsing /
bewijslast.

K.2.6.17
K.2.6.18

akkoord?

Bouwproduct toepasbaar, bij
uitvoering toetsing verifiëren

Bouwproduct
toepasbaar zonder
toetsing

K.2.6.19

info naar dossier K2

K.2.6.20

Bepaal de restlevensduur

K.2.6.21

