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TIPS VOOR DE CERTIFICERING/

ACCREDITATIE

•  Controleer of de opdrachtgever 

na een afkeur hetzelfde labora-

torium inschakelt voor  

de hernieuwde eindcontrole.

•  Kondig controles en inspecties 

niet vooraf aan, maar doe die 

liefst onaangekondigd.

TIPS VOOR HANDHAVERS - Gemeenten en 

omgevingsdiensten: 

•  Controleer of een gecertificeerd bureau het indienen van de 

sloopmelding heeft opgesteld via het overzicht op  

www.ascert.nl.

•  Controleer of bij het indienen van de sloopmelding een geldig 

asbestinventarisatierapport inclusief SMA-rt-uitdraai is  

bijgesloten.

•  Controleer of de registratie van het afgevoerde asbest klopt met 

de asbestinventarisatie en het saneringsrapport.

•  Controleer of eindcontrole-onderzoeken bij een 

afmelding betrekking hebben op het asbest 

waarvoor een sloopmelding is gedaan.

•  Zorg dat medewerkers met piketdienst voldoende 

zijn opgeleid. De regels bij een asbestbrand zijn 

dezelfde, de stappen moeten echter met spoed 

worden uitgevoerd.

•  Als er meerdere containments waren, controleer 

dan of het laboratorium opdracht heeft gekregen 

een eindinspectierapport te maken na afbraak van 

alle containments.

•  Zorg dat de Inspectie SZW haar meldingen 

doorgeeft, plan dan steekproefsgewijs toezicht op 

deze meldingen, en op illegale werkzaamheden.

SPELERS IN HET VELD

•  (Branche)verenigingen: Aedes, Bouwend 

Nederland, BRBS, Fenelab, SIKB, VAVB, VERAS, 

Vereniging BWT Nederland, VOAM-VKBA, 

VVTB.

•  Brancheverenigingen van geaccrediteerde 

asbestlaboratoria: Fenelab, VOAM-VKBA.

• Controlerende instellingen: RvA, NVCi.

•  Opdrachtgevers: aannemers, architecten, 

asbestsaneerders, beheerders, brandweer, 

handhavers, industrie, ingenieursbureaus, 

installatiebranche, maritieme sector, overhe-

den, particulieren, projectontwikkelaars, 

vastgoedeigenaren, verzekerings- en 

schade-experts, woningcorporaties, etc.

•  Opsporings- en handhavingsinstellingen: 

Inspectie SZW, gemeente, omgevings-

diensten (OD), ILT, Milieudiensten Nederland, 

Openbaar Ministerie, politie en milieupolitie.

•  Overheid en overige instanties: CCVD Asbest, 

EZ, Infomil, IWI, IenM, NEN, LOM, SCA, SZW, 

TNO, VIA, VNG.

TIPS VOOR DE INSPECTIE SZW

•  Controleer ook tijdens een risicobe-

oordeling op naleving van  

de Arbovoorschriften.

•  Controleer of er een gebruikers-

protocol is als er asbest achterblijft  

in gebouwen en of dit voldoende 

geïmplementeerd is.

•  Controleer of u aan de hand van het 

werkplan verband kunt leggen tussen 

de asbestinventarisatie en de 

eindcontroledocumenten. Alleen dan 

is het saneringsproces beheersbaar.

TIPS VOOR DE MILIEUPOLITIE

•  Inspecteer de saneringslocatie na de eindcontrole  

en de afvoer van asbesthoudende materialen op 

achtergebleven resten asbest.

•  Controleer of de sanerings- of slooplocatie dezelfde  

is als de in het inventarisatierapport beschreven 

locatie.

•  Controleer of er een eindcontrole is uitgevoerd in 

ruimten waar containments zijn afgebroken én  

of deze de totale saneringslocatie ‘dekt’. 

BELANGRIJKSTE NORMEN & WETTEN

• Asbestverwijderingsbesluit 2005

• Arbeidsomstandighedenwet

• Productenbesluit Asbest

• Bouwbesluit 2012

• Besluit asbestwegen milieubeheer

• Wet milieubeheer (Wm)

•  Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van 

de arbeidsomstandighedenregeling (het 

certificatieschema voor asbestinventarisa-

tie en asbestverwijdering)

• NEN 2990 

• NEN 2991

• NEN 2939

• SCi-547

• SCi-548

• NEN 5896

• NEN 5897

• NEN 5707

DE ASBESTKETEN

Processen in de asbestketen

• Asbestinventarisatie

• Risicobeoordeling

• Sloopmelding

• Asbestsanering

• Eindcontrole

• Transport, stort en afmelding

TIPS VOOR OPDRACHTGEVERS

• Is het gebouw vóór 1994 gebouwd? Dan is de kans reëel dat er asbest in verwerkt is.

• Schakel voor een asbestinventarisatie een gecertificeerd inventariseerder in.

• Vraag naar een asbestinventarisatierapport voor een huur- of aankoopbesluit.

• Geef onderzoeksbureau, saneerder en laboratorium rechtstreeks opdracht.

•  Laat een aanvullend onderzoek of een risicobeoordeling uitvoeren als een (volledig) rapport 

ontbreekt.

•  Ook bij branden of stormschades met kans op asbestverontreiniging is een volledige  

inventarisatie vereist.

• Zorg dat u stortbonnen krijgt. U bent eigenaar van het asbest tot u deze ontvangen heeft.

•  Contracteer verwijderaars vooral op kwaliteit van de uitvoering, niet alleen op prijs en certificaat.
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Asbest is in de vorige eeuw op grote schaal toegepast in allerlei 

producten. In de afgelopen decennia werd op basis van diverse 

onderzoeken steeds duidelijker dat losse asbestvezels bij inademing 

kunnen leiden tot levensbedreigende ziektes. Het overheidsbeleid is er 

daarom op gericht om feitelijke blootstelling aan asbestvezels in de 

leefomgeving te voorkomen. De aanpassing van de asbestgrenswaarden 

in de werkomgeving stond dan ook hoog op de agenda bij de ministeries 

in de afgelopen jaren.

Door asbest te verbieden in 1993 is de hoeveelheid asbestvezels in de 

leefomgeving aanzienlijk gedaald. Vooral het uitfaseren van auto’s met 

asbesthoudende remmen heeft voor een forse verbetering in de 

buitenlucht gezorgd. Een volgende stap is het aanpakken van verweerde 

asbestdaken. Daarom komt er – dertig jaar na het verbod op asbest –  

in 2024 een verbod op asbestdaken. Om de sanering te stimuleren,  

kunnen particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en 

overheden gebruikmaken van een subsidieregeling.

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen is een praktisch 

handboek met kennis en inzichten uit alle hoeken van de markt. 

Hopelijk levert het boek een bijdrage aan het optimaliseren van de keten 

en helpt het om ontwikkelingen als hierboven het hoofd te bieden.  

Ook de komende tijd vraagt om intensieve samenwerking in de keten,  

in het belang van een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. 

Voor nu en voor de toekomst!

Drs. ing. Peter TorbijnDrs. ing. Peter Torbijn
Directeur Veiligheid en Risico’s, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

VOORWOORD

Asbest: erfenis uit het verleden, 
uitdaging voor de toekomst
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INLEIDING

De asbestmarkt is nog steeds volop in beweging sinds in sep-

tember 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; pleidooi voor een 

hernieuwde samenwerking verscheen. Al snel gevolgd door een 

tweede en derde druk in de daaropvolgende jaren. De belang-

rijke ontwikkelingen en wetsaanpassingen met betrekking tot 

asbest die sindsdien hebben plaatsgevonden, rechtvaardigen 

de publicatie van dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief 

op de asbestketen. 

Deze inleiding geeft in vogelvlucht een overzicht van de belang-

rijkste veranderingen. Welke aanpassingen in de asbestwet- en 

regelgeving zijn al doorgevoerd, welke zijn ophanden en waar 

moeten partijen in de asbestketen nu en in de toekomst reke-

ning mee houden? Gevolgd door een vooruitblik op toekomstige 

ontwikkelingen die van de asbestbranche veel innovatiekracht 

en goede samenwerking vragen. 

Naar verwachting zullen aanscherping van de regels door de 

wetgever, risicogericht toezicht door handhavende instanties 

en alle initiatieven uit de branche zorgen voor een verdere pro-

fessionalisering van de keten. Daarnaast ontstaan er ook steeds 

meer initiatieven die inspelen op de behoefte om goed te kijken 

naar een risicogericht asbestbeleid; wat zijn de werkelijke 

gezondheidsrisico’s en welke kosten brengt saneren met zich 

mee? De eerste tekenen van een positieve kentering in de asbest-

markt zijn al duidelijk waarneembaar, zo blijkt onder meer uit 

onderzoek van de Inspectie SZW.

De ontwikkelingen op hoofdlijnenDe ontwikkelingen op hoofdlijnen
Sinds juli 1993 geldt in Nederland een algeheel verbod op het 

gebruik van asbest. Maar daarmee was het asbest nog niet uit 

de wereld: in elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, 

kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging 

om dat allemaal goed in kaart te brengen en zonder risico’s 

voor mens en milieu te saneren. 

Het duurt even voordat de asbestmarkt na 1993 in beweging 

ASBESTFEIT

In elk gebouw, huis 
of stal , daterend 
van vóór 1994, kan 
asbest z it ten. 
Nederland ziet z ich 
gesteld voor de uit-
daging om dat alle-
maal goed in kaar t 
te brengen en zon-
der r isico’s voor 
mens en milieu te 
saneren.

l

PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN 
IN DE ASBESTMARKTIN DE ASBESTMARKT
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Aangescherpte 
regelgeving en  
verscherpt toezicht 
stellen hogere 
eisen aan de kennis 
en kunde van 
opdrachtgevers, 
toezichthouders en 
mensen die in de 
asbestketen  
werkzaam zijn.

2012. De situaties waarin een sloopmelding vereist is, blijven 

ongewijzigd (meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbestsloop). 

Aangescherpte regelgeving en verscherpt toezicht stellen 

hogere eisen aan de kennis en kunde van opdrachtgevers, toe-

zichthouders en mensen die in de asbestketen werkzaam zijn. 

Op het vlak van bewustwording van asbestrisico’s, het herken-

nen van en omgaan met asbest zijn de DAV-opleidingen aange-

past. DAV bestaat tegenwoordig uit twee delen: DAV1 en DAV2. 

Na het slagen van het DAV1-examen, moet de saneerder eerst 

praktijkervaring opdoen onder begeleiding van een mentor. 

Daarna kan hij of zij de DAV2-opleiding volgen en het examen 

doen. Met het DAV2-certificaat op zak mag de saneerder alle 

asbestsaneringen zelfstandig uitvoeren.

Dit alles is ingezet met één doel voor ogen: een veiligere werk- 

en woonomgeving door minder vezelemissie te veroorzaken 

tijdens saneringen. Stuk voor stuk mooie stappen in het ver-

der professionaliseren van de asbestmarkt. 

Samenwerking steeds beterSamenwerking steeds beter
Een terugtredende overheid die haar taken in toenemende 

mate aan gemeenten en provincies delegeert, betekende de 

afgelopen jaren een taakverzwaring voor deze lagere overhe-

den. De vraag was bovendien of gemeentelijke toezichthouders 

en provinciale asbestcoördinatoren voldoende op hun taak 

berekend waren. De asbesttaak is complex te noemen; wet- en 

komt, maar achter de schermen zitten ministeries en provinci-

ale overheden niet stil. In de jaren 2009 en 2010 verschijnen drie 

belangrijke rapporten. Bureau Bartels onderzocht de asbest-

keten voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM; nu Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu - IenM) en publiceert in juli 2009 het 

rapport Naleving van de asbestregels. Het stof is nog niet neer-

gedaald of in mei 2010 verschijnt het eindrapport van de 

Provincie Noord-Holland De asbestketen ontrafeld. Een maand 

daarna, in juni 2010, publiceert de Gezondheidsraad haar 

eindrapport Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige bloot-

stelling. Dat heeft de raad op verzoek van het Ministerie van 

VROM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) samengesteld. 

Met name dit laatste onderzoeksrapport doet het nodige stof 

opwaaien in de asbestmarkt en de samenleving: de risico’s van 

blootstelling aan asbestvezels blijken groter te zijn dan aan-

vankelijk werd aangenomen. Voor de Minister van SZW is dit 

rapport het sein om de grenswaarden voor de concentratie aan 

asbestvezels per kubieke meter lucht aan te scherpen, naar én 

per asbestsoort. Per 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chryso-

tiel asbest verlaagd naar 2000 asbestvezels/m3 lucht. Op 1 janu-

ari 2017 is ook de grenswaarde voor amfibool asbest aangepast 

naar 2000 asbestvezels/m3 lucht. De Sociaal Economische Raad 

(SER) heeft in zijn adviezen aan het Ministerie van SZW aange-

geven over enkele jaren te evalueren of een verdere verlaging 

van de grenswaarde voor amfibool asbest haalbaar is. 

Verdere professionaliseringVerdere professionalisering
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo) in werking getreden, die sinds 2012 ook is opgeno-

men in het Bouwbesluit. Doel van de Wabo is: één procedure en 

één bevoegd gezag om de meldingsprocedure eenvoudiger en 

sneller te laten verlopen. De overheid wil daarmee haar dienst-

verlening op het terrein van bouwen, ruimte en milieu verbete-

ren. In het kader van de Wabo moet een opdrachtgever 

voorafgaand aan een asbestsloopproject een sloopmelding indie-

nen bij de gemeente. De Model Bouwverordening (MBV) van de 

VNG die gemeenten met betrekking tot omgevingsvergunnin-

gen hanteerden, is sindsdien opgenomen in het Bouwbesluit 

DAV-CERTIFICAAT NIEUWE STIJL

Wie DAV-gecertificeerd wil worden, legt sinds 2016 twee examens af: eerst voor DAV1 

als start en vervolgens voor DAV2. Ascert heeft ook een mentortraining ontwikkeld 

om medewerkers met een DAV1-certificaat te begeleiden, naast de Deskundig 

Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) die de DAV1 bij het werken in containment 

begeleidt.  

Om in het register voor mentoren van Ascert te worden opgenomen, moet een 

mentor minimaal twee jaar praktijkervaring hebben, in het bezit zijn van het DAV-, 

DTA- en DIA-certificaat en een MBO-diploma en het mentorexamen met goed gevolg 

hebben afgelegd.

l
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Het asbestdakenver-

bod stelt dat al le 

asbestdaken vóór 1 

januar i 2024 gesa-

neerd moeten 

worden, boeidelen 

(opstaande z ijden 

van een dakgoot), 

dakgoten, plat te 

daken met asbest 

bitumen en gevelpa-

nelen uitgezonderd.  

regelgeving wordt continu aangescherpt. 

De lagere overheden pakten samen met de Inspectie SZW de 

handschoen op: sinds januari 2009 zijn tal van gemeentelijke 

en provinciale toezichthouders opgeleid tot asbestdeskundige 

en tot asbestambassadeur. Daardoor is kennis over asbest beter 

geborgd in vergunningverlening, toezicht en handhaving van 

de lagere overheden. 

Het Ministerie van VROM (nu IenM) heeft in 2009 gemeenten 

per enquête aan de tand gevoeld over de invulling van de asbest-

taak. Asbest is weliswaar een gemeentelijke taak, maar gezien de 

risico’s voor de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden 

houden de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voortdurend de vin-

ger aan de pols. Het vergt de nodige deskundigheid en praktijk-

ervaring om het basistakenpakket van de Wet milieubeheer 

(Wm) goed te kunnen invullen. Daaronder valt ketentoezicht 

op asbest, bodem en afval. 

Er gaan in de maatschappij en de politiek in deze periode 

steeds meer stemmen op om de krachten regionaal te bundelen 

en teams van deskundigen uit de diverse gemeenten samen te 

stellen. Er is minder geld beschikbaar, dus alleen al uit finan-

cieel oogpunt ligt samenwerking als beste optie voor de hand. 

Daarnaast speelt een ander punt: vergunningverlening (plan-

toetsing) en toezicht en handhaving vallen beide onder de 

gemeente. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn die 

taken inmiddels gescheiden. Toezicht en handhaving zijn nu 

veelal in handen van de omgevingsdiensten (OD’s), ook wel 

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) genoemd. De 

gemeente blijft de vergunningverlener, tenzij zij mandaat 

geeft aan een omgevingsdienst om ook deze taak op zich te 

nemen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(WGR) mogen gemeenten, provincies en waterschappen 

namelijk samenwerken in publiekrechtelijke constructies, 

zoals in de vorm van een omgevingsdienst. Inmiddels zijn er 

29 omgevingsdiensten actief in Nederland.

 

Asbest is helaas nog lang niet de wereld uit, laat staan uit 

Nederland. In circa 70 procent van alle vóór 1994 opgeleverde 

gebouwen en objecten in ons land zit nog asbest. Het agrarisch 

areaal aan te saneren asbestdaken is gigantisch: nog 100 

miljoen vierkante meter asbestdak wacht op sanering. Asbest-

daken staan bloot aan weer en wind; verweerde daken vormen 

een gezondheidsrisico, omdat er steeds meer asbestvezels vrij-

komen. Daarom gaat naar verwachting in 2024 het asbestda-

kenverbod in. Dit wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij 

de Tweede Kamer. Het asbestdakenverbod stelt dat alle asbest-

daken, zoals golfplaten en asbestleien, vóór 1 januari 2024 

gesaneerd moeten zijn,  boeidelen (opstaande zijden van een 

dakgoot), dakgoten, platte daken met asbest bitumen en gevel-

panelen uitgezonderd. Die mogen voorlopig blijven zitten. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaan gemeenten, provincies, omge-

vingsdiensten en de Inspectie SZW hier streng op handhaven 

en krijgen overtreders een dwangsom opgelegd en de verplich-

ting het dak alsnog deskundig te laten saneren. Een hele opgave 

waar de BV Nederland voor staat, ook gezien de kosten die een 

dergelijke grootschalige aanpak met zich meebrengt.  

De positieve kant van de medailleDe positieve kant van de medaille
Een positieve kant van het verhaal is dat de hele wereld zich 

weer voor de Nachtwacht van Rembrandt kan verzamelen. Het 

Rijksmuseum in Amsterdam is asbestveilig. Zo ook veel filia-

len van winkelketens waar asbest is gesaneerd. We zijn op de 

goede weg, mede door aanscherping van de regels en scherper, 

risicogericht toezicht. Maar zeker ook door de samenwer-

kingsverbanden die zich in de asbestketen aftekenen. Dit 

nieuwe Asbestfeiten-boek laat prominente vertegenwoordigers 

uit kringen van toezichthouders, certificerende instellingen 

en brancheorganisaties, maar ook opdrachtgevers uit woning-

bouw en industrie aan het woord. Uit de interviews komt dui-

delijk naar voren dat de wil er is om samen te werken. De wijze 

waarop, is een kwestie van rond de tafel gaan met elkaar. Het 

is tijd voor samenwerking en om constructief met elkaar in 

gesprek te gaan. 

Er is nog veel werk aan de winkel. Er zit ook nog veel in de wette-

lijke koker: de Omgevingswet van het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu (IenM) staat voor 2019 op de planning. Het 

Verbod op Asbestdaken gaat per 1 januari 2024 in, meer dan 30 

jaar nadat gebruik van asbest in de bouw verboden werd. De 

grenswaarden voor asbest zijn verlaagd. Gezien de asbestopgave 

l
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die Nederland nog rest, is een goede samenwerking binnen de 

totale asbestketen de enige manier om ons land voorgoed en op 

een veilige manier asbestveilig te krijgen.

In 2009 heeft Asbestfeiten; pleidooi voor een hernieuwde samen-

werking al een dringende oproep gedaan om samen te werken. 

Sindsdien is er veel bereikt; denk aan de vorming van de omge-

vingsdiensten, aan de steeds betere afstemming tussen toe-

zichthouders en tussen de diverse partijen die in hun dagelijks 

werk met asbest te maken hebben. Ascert heeft een prominente 

rol genomen om partijen bij elkaar te brengen en overzicht te 

creëren. Samen met de betrokken ministeries hebben ze de 

asbestketen verder vorm gegeven. Vanaf de asbestinventarisa-

tie tot en met het storten van het asbestafval. Het kan altijd 

beter, ongetwijfeld. 

Maar wetgever, certificerende instanties, vergunningverle-

ners, toezichthouders en handhavers trekken één lijn: er valt 

met asbest niet te spotten. Dat blijkt klip en klaar uit het rap-

port van de Gezondheidsraad. Dat inzicht is in de afgelopen 

jaren ook gegroeid onder de Nederlandse bevolking. Langzaam 

maar zeker dringt bij iedereen het besef door dat asbest ern-

stige gevaren voor onze woon-, werk- en leefomgeving oplevert. 

En dat iedereen medeverantwoordelijk is voor de volksgezond-

heid en het milieu.

Stap naar volwassenheidStap naar volwassenheid
Wie herinnert zich niet de asbestcalamiteiten op het Utrechtse 

Kanaleneiland in 2012 of de grote asbestbrand in Roermond 

eind 2014? Door de verdere professionalisering van de asbest-

keten zullen voortaan hopelijk minder schreeuwende kranten-

koppen de gemoederen opschrikken. De politiek onderkent de 

ernst van het asbestdossier; de grenswaarden zijn niet voor 

niets verlaagd. De asbestmarkt is inmiddels de kinderschoe-

nen ontgroeid. Dankzij het LAVS (dat inmiddels verplicht is 

voor gecertificeerde bedrijven), SMA-rt en de app ‘Asbest-

werkzaamheden’ van de Inspectie SZW is informatie steeds 

sneller uit te wisselen tussen alle partijen in de asbestketen. 

Niemand kan en mag zich meer verschuilen achter onwetend-

heid: er wordt tussen partijen steeds helderder en transparan-

ter gecommuniceerd. 

De asbestmarkt onderkent de ernst van het asbestdossier, want 

kennis en ervaring groeien. De markt is nu het beste te verge-

lijken met een jong volwassene: de puberale fase van elkaar 

vliegen afvangen is een gepasseerd station. De tijd is aangebro-

ken om als volwassenen met elkaar de koers naar de toekomst 

toe uit te stippelen. Om te inventariseren hoe innovatief de 

asbestbranche moet zijn om een voor de maatschappij kosten-

verantwoorde aanpak van de miljoenen vierkante meters aan 

asbestdaken te kunnen realiseren. En ook voor veel andere 

asbesttoepassingen moeten we blijven uitkijken naar innova-

tieve onderzoeks- en verwijderingsmethoden. 

Natuurlijk staat veilig en gezond werken voorop, maar als inno-

vatie en risicogericht werken hand in hand kan gaan met een 

goedkopere optie, moeten we dat uiteraard niet nalaten. Vanuit 

de markt komt steeds vaker de nadrukkelijke oproep om risi-

co’s niet te overschatten en te werken aan een nuchtere aanpak 

van het asbestvraagstuk. En hierin is nog heel veel te bereiken. 

Om te bedenken welke nieuwe hulpmiddelen en technieken er 

nodig zijn om volgens de verlaagde grenswaarden te kunnen 

werken en risicogericht toezicht te houden. De jongvolwassen 

asbestmarkt ziet zich gesteld voor een grote opgave, maar tege-

lijkertijd voor de uitdaging om de stap naar volwassenheid te 

maken. 

Krachtenbundeling en innovatiekracht zijn vereist, wil 

Nederland in 2024 vrij zijn van asbestdaken. Een positieve ont-

wikkeling is dat steeds meer partijen het asbestvraagstuk inte-

graal aanpakken. Het hele proces – onderzoek, sanering, 

eindcontrole – wordt vooraf al in zijn totaliteit bekeken. 

Onderwerpen als asbest in grond worden niet langer los gezien 

van de sanering, maar maken hier deel van uit.

Uit de gesprekken met de stakeholders die in deze uitgave aan 

het woord komen, blijkt dat de wil er is om volwassen samen te 

werken aan de oplossing van het asbestvraagstuk.

Nationaal en mondiaalNationaal en mondiaal
De kennis en ervaring die Nederland op het gebied van asbest 

heeft en nog gaat ontwikkelen, zijn in breder samen werkings-

verband op Europees en wereldniveau in te zetten om asbest 

voorgoed uit de wereld te helpen. Er zijn nog landen waar 
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asbest wordt gewonnen en verwerkt. Daar zou de wereld een 

eind aan moeten maken. Maar uiteindelijk moeten die landen 

zelf tot het inzicht en besef komen dat ze de toekomst van mens 

en milieu gevaarlijk op het spel zetten. 

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen roept de Neder-

landse asbestmarkt op om natuurlijk eerst het vraagstuk in 

eigen land aan te pakken. Om vervolgens een blik over de grens 

te wagen en te kijken hoe onze kennis en ervaring zijn in te zet-

ten in bijvoorbeeld derdewereldlanden. Daar wordt nog onder 

mensonterende arbeidsomstandigheden asbest uit te slopen 

zeeschepen verwijderd. Vaak zelfs door kinderen, zonder per-

soonlijke beschermingsmiddelen of volgelaatsmasker. In de 

open lucht, dikwijls op een strand waar het schip op ‘gepar-

keerd’ is voor sloop. Dergelijke misstanden zijn te voorkomen 

door kennis over te dragen en bereid te zijn om samen te wer-

ken. Maar ook daar waar door economische groei het product 

asbest nu bereikbaar wordt en dus in rap tempo meer en meer 

wordt gebruikt in huizen en installaties, kunnen wij de hel-

pende hand bieden. Door al onze kennis, innovaties en erva-

ring in te zetten om in die landen echt het verschil te maken. 

Daar verkeert men veelal nog niet in de ‘luxe’ positie om lage 

grenswaarden als in Nederland na te streven, en zijn de con-

centraties letterlijk een veelvoud van de Nederlandse norm. Als 

we daar bij wijze van spreken 1 procent verlaging kunnen rea-

liseren, is het effect immens.

Er is veel gebeurd, er gaat nog veel gebeuren. Dus samen de 

schouders eronder is en blijft het pleidooi, ook in dit nieuwe 

boek. De branche zal erin slagen de toekomstige uitdagingen 

het hoofd te bieden. In goed overleg en in nauwe samenwerking 

met álle stakeholders.

Amsterdam, zomer 2017 

Udo Waltman, directeur SGS Search 

DE ‘THETFORD MIJNEN’ 
IN DE CANADESE PROVINCIE QUÉBEC.
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ASBESTFEITENASBESTFEITEN
Een perspectief op de asbestketen

De directe aanleiding om de eerste editie van dit boek te schrij-

ven, is nogal een ongewone geweest: een arrestatie. Ja, u leest 

het goed. Destijds werd een aantal mensen van diverse asbest-

laboratoria opgepakt op verdenking van nalatigheid bij de uit-

gevoerde eindcontrole van een asbestsanering. Ze waren 

onschuldig. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. 

Bovendien is het laboratorium ook zeker niet de enige partij in 

de asbestketen die zoiets overkomt.

Een ander voorbeeld: een installateur kreeg een aantal jaren 

geleden van de Inspectie SZW een boete opgelegd van ruim een 

ton, omdat bij inspectie van het bedrijfsterrein niet-hechtgebon-

den asbest houdende pakkingen tussen ander afval in de vuil-

container waren aangetroffen. Die pakkingen waren afkomstig 

uit een ketelhuis en door het bedrijf verwijderd, terwijl het geen 

certificaat bezat om asbest te mogen verwijderen. Er was ook 

geen asbestinventarisatierapport opgesteld voorafgaand aan de 

sloopwerkzaamheden. Gevolg was een asbestverontreiniging en 

medewerkers die mogelijk waren blootgesteld aan asbest.

In het eerste geval werkten de als verdachten aangemerkte par-

tijen aanwijsbaar secuur en professioneel volgens alle geldende 

wetten en regels. Toen bleek dat niemand iets te verwijten viel, 

is iedereen ook gelukkig snel vrijgelaten, maar zoiets heeft 

natuurlijk nogal een impact op mens én organisatie. Dat kan 

iedereen zich wel voorstellen. In het laatste geval is weliswaar 

niemand gearresteerd, maar is er wel een forse boete opgelegd.

Een onveranderde missieEen onveranderde missie
SGS Search is als bedrijf ooit begonnen met asbestonderzoek, 

en in al die jaren is op dit terrein onze missie onveranderd 

gebleven: de expertise en kennis van onze medewerkers inzet-

ten om onze werk- en leefomgeving veiliger en duurzamer te 

maken. Een goed uitgangspunt voor opeenvolgende, succes-

volle saneringen, zou je denken. De praktijk toont helaas gere-

geld een ander beeld. Een beeld van een sector waarin sommige 

l
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EEN PERSPECTIEF OP DE ASBESTKETEN

De opbouw van dit boekDe opbouw van dit boek
In dit en de hierna volgende hoofdstukken worden alle belang-

rijke stappen uit de verwijderingsketen van asbest behandeld. 

Die stappen zijn:

1   Het voornemen van de eigenaar om renovatiewerkzaamheden 

in een gebouw/object te verrichten of een gebouw/object te slo-

pen terwijl het vermoeden bestaat dat asbest aanwezig is.

2  Het uitvoeren van een asbestinventarisatie en/of risicobeoor-

deling volgens NEN 2991. 

3  Het indienen van een sloopmelding of een omgevingsvergun-

ning slopen (monumenten en beschermde dorps- en stadsge-

zichten) en het doen van een melding aan de toezichthouder, 

de Inspectie SZW en de certificerende instelling.

4  Het selectief verwijderen van asbest uit het gebouw/object, 

voordat de sloop of renovatie plaatsvindt.

5  Het uitvoeren van een eindcontrole door een geaccrediteerd 

laboratorium conform NEN 2990.

6  Het inzamelen en transporteren van asbest naar een eindver-

werker, de eindverwerking en het afmelden bij de toezicht-

houder.

Daarnaast is het boek aangevuld met spreads voor specifieke 

doelgroepen of belangrijke thema’s binnen het asbestvraag-

stuk. Dat asbest geen zaak is om lichtzinnig mee om te gaan 

wordt onderstreept door de vele schakels in de asbestketen. 

Deze keten strekt zich uit van de ‘eigenaar’ van het asbestpro-

bleem tot de twee ministeries die asbest in hun portefeuille 

hebben: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Iedere schakel in de keten heeft een eigen verantwoordelijk-

heid en taken, maar iedereen is verplicht te werken volgens 

speciale normdocumenten en dient zich strikt aan wettelijke 

richtlijnen te houden. Wie dit niet doet loopt het risico dat het 

eigen bevoegdheidscertificaat wordt opgeschort of zelfs inge-

trokken, en daarnaast ook het risico van een boete of strafrech-

telijke vervolging.

In Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen wordt per fase 

en zo ook per hoofdstuk helder in kaart gebracht wie de spelers 

zijn en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Aan de 

hand van voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk hoe nauw 

de onderlinge samenwerking luistert. Ook in dit inleidende 

spelers door steeds meer en veranderende regelgeving door de 

bomen het bos niet meer zien en – zeker als ze niet dagelijks 

met asbest te maken hebben – al snel een achterstand aan ken-

nis oplopen. 

De asbestsector is ook een markt die, hoewel relatief klein van 

omvang, wordt bevolkt door veel belanghebbenden: opdrachtge-

vers, burgers, uitvoerende partijen, handhavende (overheids)- 

instanties en toezichthouders. En tot slot is de asbestsector een 

markt waar het maken van fouten verstrekkende gevolgen kan 

hebben voor de gezondheid van mensen, en waar nalatigheid om 

die reden vanzelfsprekend zwaar wordt gestraft of bestraft zou 

moeten worden.

Vanaf nu wordt alles anders?Vanaf nu wordt alles anders?
Vanuit de wetgever zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

alle betrokken partijen duidelijk omschreven. Naar aanleiding 

daarvan zijn er werkmethoden ontstaan die er in de loop van 

de tijd toe hebben geleid dat zaken niet altijd meer helder zijn 

afgebakend. De onduidelijkheid die dat veroorzaakt, leidt ertoe 

dat bij controle na afloop van een sanering al snel het vinger-

wijzen naar elkaar in alle hevigheid losbarst. 

Als speler in de asbestmarkt willen we scenario’s zoals hierbo-

ven beschreven, in de toekomst helpen voorkomen. Vandaar dit 

boek Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen, waarmee 

we de transparantie, kennis en pragmatische aanpak binnen 

de sector willen vergroten.

Dit doen we door de keten, het volledige proces en alle taken en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk in 

kaart te brengen. In dit boek besteden we ook aandacht aan 

nieuwe initiatieven die de onderlinge samenwerking binnen de 

asbestketen moeten stroomlijnen en helpen verbeteren, zoals 

het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Daarnaast staat inno-

vatie centraal en geven we inzicht in de laatste wet- en regelge-

ving en veranderingen die verwacht worden. Tot slot delen we 

uiteraard onze kennis en ideeën over hoe we zaken in de toe-

komst beter met elkaar kunnen regelen graag met u! Allemaal 

vanuit die ene missie die we gezamenlijk hebben: binnen de 

keten er sámen voor zorgen dat asbest op een correcte wijze uit 

gebouwen en objecten wordt verwijderd of duurzaam wordt 

afgeschermd.
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ter vijf dagen van tevoren door middel van een sloopmelding 

aan de toezichthouder weten dat de corporatie het vloerzeil en 

de vensterbank in de woning wil saneren. Vervolgens belt hij 

naar een asbestsaneringsbedrijf, dat opdracht krijgt om pre-

cies zes dagen later het asbesthoudende vloerzeil en de venster-

bank uit de woning te verwijderen. De saneerder krijgt ook 

opdracht om alvast het laboratorium in te schakelen. De 

opzichter wil zich op die manier ervan verzekeren dat de ver-

plichte eindcontrole direct op de sanering kan volgen. Zo gaat 

er geen kostbare tijd verloren. De saneerder meldt op zijn beurt 

de werkzaamheden twee dagen van tevoren bij de Inspectie 

SZW en de certificerende instelling.

Zes dagen na de melding aan de toezichthoudende instantie 

wordt de woning gesaneerd. Dezelfde dag nog voert het laborato-

rium volgens plan de eindcontrole uit. Er wordt een ‘goedkeur’ 

afgegeven, wat betekent dat alle asbest volgens het werkplan is 

verwijderd, dat de vezelconcentratie onder de geldende norm 

ligt en dat er geen restanten van het gesaneerde materiaal zijn 

achtergebleven. De woning mag weer worden betreden zonder 

persoonlijke beschermingsmiddelen te hoeven dragen.

De saneerder belt deze informatie door aan de opzichter, 

waarna de corporatie nog dezelfde week begint met het renove-

ren van de woning, zodat de volgende huurders erin kunnen.

Klaar? Nog niet helemaal. Het verwijderde asbest moet nog 

worden afgevoerd. De saneerder heeft er al voor gezorgd dat het 

materiaal volgens de geldende richtlijnen is verpakt, en hij is 

ook al in het bezit van een afvalstroomnummer. Dat heeft hij 

nodig om het asbest te mogen storten. Volgens de regels van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 moet asbesthoudend afval 

binnen twee weken na afloop van een saneringstraject geschei-

den van ander afval worden afgevoerd naar een stortplaats die 

een vergunning heeft om asbest te mogen storten. 

Bij het ophalen van de vracht overhandigt de saneerder de wet-

telijk verplichte begeleidingsbrief aan de transporteur, en 

vraagt de stortbon direct naar hem op te sturen. De saneerder 

is verplicht de stortbon en een door de stortplaats afgetekend 

projectregister, ten minste vijf jaar te bewaren.

Zodra de saneerder de stortbon in bezit heeft, stuurt hij alle 

hoofdstuk is een case opgenomen. Deze laat als enige álle fasen 

van een volledig asbestsaneringstraject de revue passeren. De 

andere sluiten aan bij het onderwerp van het betreffende 

hoofdstuk, in de hoop een complexe materie als asbest beter te 

kunnen doorgronden.

Een asbestsanering volgens de boekjes!

Een verhuizing als zovele. De jarenvijftig-huurwoning wordt 

ingeruild voor nieuwbouw, alles is al ingepakt en iedereen is 

klaar voor vertrek. Het wachten is alleen nog op de verhuurma-

kelaar van de woningcorporatie die komt controleren.

Even later staat deze verhuurmakelaar fronsend in de keuken. 

Het oude vloerzeil dat daar ligt, bevat dat geen asbest?

De opzichter van de corporatie wordt ter plekke ingeseind, en 

de vertrekkende huurders wordt voor de zekerheid gezegd het 

zeil niet te verwijderen. Dat waren ze toch al niet van plan, ze 

hadden het voor de volgende bewoners willen laten liggen. Een 

asbestinventarisatiebureau wordt ingeschakeld.

Dat voert behalve een visuele inspectie met monsterneming 

ook zo nodig een destructief onderzoek uit. Asbesthoudende 

toepassingen moet je namelijk vaak zoeken achter plafonds, 

wanden en onder vloeren. In zijn rapport geeft het inventarisa-

tiebureau de opzichter gelijk: het vloerzeil bevat asbest. Maar 

er is meer: een asbesthoudende vensterbank.

Normaal gesproken moet een sloopmelding om asbest te 

mogen verwijderen vier weken voor aanvang van de sloopwerk-

zaamheden bij de toezichthouder worden ingediend. Wanneer 

het echter gaat om reparatie- of mutatieonderhoud door 

woningcorporaties zoals in dit geval, is de meldingstermijn 

beperkt tot vijf dagen. Dit om onnodige leegstand te voorko-

men en bewoners niet te beperken in hun woongenot. Slechts 

in enkele gevallen – als het bijvoorbeeld om beschermde stads- 

en dorpsgezichten of (de directe omgeving van) monumentale 

panden gaat – is een omgevingsvergunning slopen nodig. 

Geheel in lijn met de regels voor asbestsanering laat de opzich-
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relevante documenten naar de woningcorporatie: het eindcon-

trolerapport, een kopie van de stortbon (doorslag van de bege-

leidingsbrief) en een kopie van het door de stortplaats 

afgetekende projectregister. De corporatie heeft al deze docu-

menten nodig om de asbestsanering binnen veertien dagen af 

te kunnen melden bij de toezichthouder. Al is het volgens het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 niet nodig een kopie van de 

stortbon naar deze instantie te sturen.

De toezichthouder kan vervolgens aan de hand van alle toege-

stuurde stukken nagaan of alle asbest dat in het inventarisatie-

rapport staat vermeld en volgens het werkplan zou worden 

verwijderd, ook daadwerkelijk en volgens de regels is gesa-

neerd. Bij twijfel raadpleegt de toezichthouder de woningcor-

poratie als eindverantwoordelijke opdrachtgever.

Het proces dat hierboven wordt beschreven, moet tegenwoordig 

verplicht worden vastgelegd in het Landelijk  Asbest volg systeem 

(LAVS). 

Een kleine geschiedenis van asbestEen kleine geschiedenis van asbest
Asbest is de verzamelnaam voor een aantal natuurlijke silicaat-

mineralen met een vezelstructuur. Het is een makkelijk te win-

nen, goedkope grondstof die bovendien eenvoudig te verwerken 

is. Toen de Oostenrijker Ludwig Hatschek begin negentiende 

eeuw een methode ontwikkelde om asbest toe te passen in pro-

ducten en daarvoor patent aanvroeg, nam het gebruik ervan 

een hoge vlucht. Asbest werd vanaf de negentiende eeuw op 

grote schaal gebruikt, oorspronkelijk in gevelbekleding en 

dakbedekking ter vervanging van leisteen.

In Groot-Brittannië en Duitsland ontstonden al snel verden-

kingen tegen asbest vanwege de gezondheidsrisico’s, vooral 

voor de longen. Sinds 1931 wordt de longziekte asbestose in het 

Verenigd Koninkrijk als beroepsziekte erkend.

In Nederland waarschuwde de toenmalige Arbeidsinspectie 

(tegenwoordig de Inspectie SZW) vanaf de jaren dertig van de 

vorige eeuw voor de gevaren van asbest. De productie en toe-

passing ervan gingen echter gewoon door. De grondstof is 

namelijk makkelijk te winnen en bovendien goedkoop met 

ASBESTFEIT
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AMOSIET: BRUIN ASBEST

ACTINOLIET: GROEN ASBEST

ANTHOFYLIET: GEEL ASBEST

CROCIDOLIET: BLAUW ASBEST

CHRYSOTIEL: WIT ASBEST

TREMOLIET: GRIJS ASBEST



28 29 

9

l

l

ASBESTFEIT

Sommige asbest-

vezels z ijn zo klein 

dat de tr ilharen en 

slijmvliezen in onze 

luchtwegen ze niet 

kunnen afvoeren. 

Hierdoor kunnen ze 

diep in de longen 

doordr ingen en daar 

max imale schade 

aanr ichten.

EEN PERSPECTIEF OP DE ASBESTKETEN

andere grondstoffen te vermengen. Tussen 1950 en 1980 is 

asbest in Nederland in tal van producten verwerkt. In 1969 

schreef de Nederlandse arts Stumphius een proefschrift, 

waarin hij de schadelijke gevolgen van asbest in het bedrijfsle-

ven aantoonde. In de daaropvolgende jaren werd het gevaar 

van asbest – en dan met name van spuitasbest (zeer losgebon-

den asbesthoudend materiaal) – ook in ander wetenschappelijk 

onderzoek aangetoond. In 1978 besluit de Nederlandse rege-

ring spuitasbest te verbieden. Pas in 1993 wordt een algeheel 

verbod op het gebruik van asbest van kracht. Sindsdien is het 

verboden asbest of asbesthoudende producten te produceren, 

bewerken, verwerken, vervoeren of in voorraad te houden. Ook 

het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is vanaf 

begin 1994 niet meer toegestaan.

Vervangend materiaalVervangend materiaal
Asbest is inmiddels onder andere vervangen door Man Made 

Mineral Fibers (MMMF): synthetische vezels met veelal dezelfde 

producteigenschappen als asbest, zoals glas- en steenwol. Ook 

Brancheverenigingen:

• Aedes (vereniging van woningcorporaties)

• Bouwend Nederland

• BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren) 

• Fenelab (Federatie Nederlandse Laboratoria)

• SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)

• VAVB (Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven)

•  VOAM-VKBA (samengaan van VOAM en VKBA tot Vereniging KwaliteitsBorging 

Asbestonderzoek) 

•  VERAS (samengaan van Verbond van Aannemers van Sloopwerken (Babex) en 

Vereniging van Slopers (VS))

• Vereniging BWT Nederland (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland)

• VIA (Verenigd Industrie-overleg Asbest) 

• VAO (Vereniging van Asbest Opleiders)

• VVTB (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen)

• NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne)

• Zie ook groep Asbestfeiten op Linkedin 

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

De asbestketen bestaat uit vele schakels. Een opsomming van de belangrijkste  

organisaties en instellingen die samen de totale keten vormen:

Opdrachtgevers:

Opsporings- en handhavingsinstellingen:

• Inspectie SZW

• Gemeente (buitengewoon opsporingsbeambten) 

• Omgevingsdienst

• Openbaar Ministerie

• Politie en milieupolitie

• ILT-inspecteurs

Controlerende instellingen (proces- en/of persoonscertificatie):

• RvA (Raad voor Accreditatie)

• Certificerende instellingen

Overheid en overige instanties:

• Ascert 

• EZ (Ministerie van Economische Zaken)

• Infomil (onderdeel van Rijkswaterstaat)

• Inspectie SZW

• SER (Sociaal Economische Raad)

• RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

• NEN (Nederlandse Norm; het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC) 

• SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

• TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

• IenM (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

• VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

• Aannemers

• Architecten

• Asbestsaneerders

• Beheerders

• Brandweer

• Handhavers

• Industrie

• Ingenieursbureaus

•  Installatiebranche 

Maritieme sector

•  Overheden (landelijk, 

provinciaal en lokaal)

• Particulieren

• Projectontwikkelaars

• Vastgoedeigenaren

•  Verzekerings- en  

schade-experts

• Woningcorporaties

• En vele andere
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tal van andere materialen worden ter vervanging van asbest 

gebruikt, zij het dat ze lang niet allemaal over dezelfde eigen-

schappen beschikken. Want asbest is onder andere trek- en 

slijtvast, brandvertragend, niet elektrisch geleidend, heeft 

goede isolerende eigenschappen en is bestand tegen zuren en 

logen. Een vervangend materiaal zoals kurk bezit wel de 

gewenste isolerende eigenschappen, maar is bijvoorbeeld niet 

bestand tegen brand, zuren of logen. Let wel: voor een aantal 

vervangers van asbest, zoals keramische vezels en glas- en 

steenwol, geldt dat het gebruik niet helemaal los van regels en 

risico’s is. Ook deze materialen kunnen gezondheidsrisico’s 

met zich meebrengen als ze veelvuldig worden ingeademd. 

Keramische vezels staan bijvoorbeeld op de lijst van kankerver-

wekkende en giftige stoffen van de Inspectie SZW. Momenteel 

wordt er gewerkt aan een NEN-normering die voorschrijft hoe 

men veilig kan werken met keramische vezels.

De burger is vaak onwetendDe burger is vaak onwetend
Overal in Nederland wordt nog dagelijks asbest aangetroffen. 

Vaak tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld 

Asbestwetgeving op hoofdlijnen

1977: Verbod op gebruik blauw asbest (crocidoliet).

1978: Verbod op spuitasbest.

1993:  Verbod op alle soorten asbest via het Asbestbesluit op de 

Arbeidsomstandighedenwet. Vanaf dit moment is het verboden om asbest of 

asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te 

houden. Het opnieuw toepassen van oude asbesthoudende producten is 

eveneens verboden.

1998:  Invoering Regeling Bouwbesluit materialen 1998. Op grond hiervan is het voor 

particulieren verboden asbesthoudende materialen in bouwwerken toe te 

passen.

1999:  EG-richtlijn 1999/77: totaalverbod voor het op de markt brengen en toepassen 

van asbesthoudende materialen en producten binnen de Europese Unie. Op 

grond van deze richtlijn is asbest sinds 1 januari 2005 verboden in alle lidstaten 

die vóór 2005 bij de EU waren aangesloten.

2005:  Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb) en het Arbobesluit: regelgeving voor 

asbestverwijdering en de renovatie en/of sloop van bouwwerken of objecten 

waarin asbest is verwerkt. Verder bevat het Asbestverwijderingsbesluit 2005 

regels voor bouwwerken die in de bouwverordening moeten worden 

opgenomen. Afzonderlijke regelgeving geldt voor handelingen met puin, 

puingranulaat, bodem, grond, slib, baggerspecie en grondwater.

2006:  Aanpassing van het Arbobesluit van de risicoklasse-indeling voor 

asbestsanering en aanpassing van een aantal beleidsregels, zoals de 

verplichting om bij het uitvoeren van eindcontroles te werken volgens NEN 

2990.

2007:  Regeling Tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers 

mesothelioom. 

2011:  Nieuwe versies van SC 530, het certificatieschema voor het verwijderen van 

asbest en SC 540, het certificatieschema voor het inventariseren van asbest.

2012:  Invoering van het Bouwbesluit 2012, met daarin eenduidige regels over asbest 

bij sloop en gebouwgebruik.

2013:  Publicatie nieuwe NEN 2990-norm voor eindcontrole na asbestsanering.

2014:  Verlaging arbotechnische grenswaarde voor chrysotiel asbest naar 2000 

asbestvezels/m3 lucht.

2015:  Bekendmaking totaalverbod asbestdaken vanaf 2024.

2015:  Nieuwe SCi-548 voor het bepalen van de concentratie aan respirabele 

asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van 

asbestverwijderingshandelingen.

2015:  Nieuwe SCi-547, voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/ of 

innovatieve technieken voor asbestverwijdering ten behoeve van het indelen in 

een risicoklasse (t.b.v. SMA-rt).

2015:  Publicatie nieuwe NEN 2991-norm voor risicobeoordelingen.

2015:  Opsplitsing van het DAV-certificaat in DAV1 en DAV2.

2015:  Nieuwe versie van de SC 540, het certificatieschema voor het inventariseren 

van asbest.

2015:  Nieuwe versie van de SC 530, het certificatieschema voor het verwijderen van 

asbest.

2016: Publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten.

2017:  Verlaging grenswaarde amfibool naar 2000 asbestvezels/m3 lucht.

2017: Wijziging risicoklasse-indeling.

2017:  Samenvoeging SC 530 en SC 540 in één certificatieschema voor 

asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

2017:  Verplichtstelling gebruik LAVS voor asbestinventarisatiebureaus en 

asbestsaneerders.

2018 (verwacht): Nieuwe NEN 2990.

l

l
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bij reparaties aan plafonds, muren of installaties. Het komt 

regelmatig voor dat een onderhoudsmonteur tijdens zijn werk 

met asbest in aanraking komt. Zo’n monteur weet in veel geval-

len van tevoren niet wat hij zal aantreffen, ténzij zijn baas of de 

opdrachtgever hem op voorhand vertelt dat hij op asbest zou 

kunnen stuiten.

Je kunt asbest zelfs ‘in het wild’ op straat tegenkomen, bijvoor-

beeld wanneer iemand een oude, grijze asbesthoudende bloem-

bak onwetend bij het grofvuil zet. Hier en daar is de bak een 

beetje kapot: een hoekje eraf, een stuk bodem eruit. De ontbre-

kende delen zijn waarschijnlijk allang in de vuilnisbak beland 

of op het balkon achtergebleven. Van een burger kan nauwelijks 

worden verwacht dat die weet of zijn oude bloembak asbest 

bevat of niet. Dat vraagt dus een extra alerte houding van 

iedere toezichthouder die met asbesthandhaving is belast. 

Hetzelfde geldt voor vloerzeil dat door nieuwe bewoners uit een 

oud huis wordt gesloopt en in de container wordt gedumpt. Die 

pakken vervolgens ook zonder zorgen de schuurmachine om de 

resten asbestzeil en de onderliggende asbesthoudende papier-

resten van de traptreden te schuren. Met alle schadelijke gevol-

gen van dien. Ze weten immers niet dat het om asbest gaat!

Onwelkome erfenisOnwelkome erfenis
Vaak blijkt pas vele jaren later dat een grondstof of materiaal 

een risico voor de volksgezondheid kan inhouden. Asbest werd 

vroeger als een zegen beschouwd. Dat die ‘zegen’ ooit om mil-

jarden aan saneringskosten zou vragen, had de Oostenrijkse 

uitvinder Ludwig Hatschek nooit kunnen bevroeden. Hetzelfde 

geldt voor alle fabrikanten van asbesthoudende producten, de 

bouwmaterialenhandel, de bouw en de detailhandel uit de 

hoogtijdagen van asbest. 

Tal van wetenschappelijke onderzoeken leggen overtuigend de 

directe relatie tussen het inademen van asbestvezels en allerlei 

asbestgerelateerde ziekten. Op grond hiervan heeft de 

Europese Unie dan ook besloten de fabricage, de bewerking en 

het verwerken van asbest volledig in de ban te doen. 

De werkelijke risico’s van asbest worden duidelijk in de film 

Joost, gemaakt door de Inspectie SZW en te zien op  

Zit daar óók al asbest in?! 

Asbest is naar schatting in meer dan 3500 verschillende producten 

verwerkt. Deze producten zijn op basis van hun functie onder te 

verdelen in:

Warmte-isolerend

Onder meer: isolatie om pijpen en leidingen, asbestkoord in 

rookgasafvoeren, om motoren van treinen, handschoenen, 

isolatieplaten, haardrogers, broodroosters, strijkijzers, 

sudderplaatjes, elektrische ovens en kitten in de kassenbouw.

Geluidsisolerend

Onder meer: plaatmateriaal in wanden en plafonds.

Elektrisch isolerend

Onder meer: beschermhulzen voor elektrische bedrading en 

bescherming van elektrische ovens, elektrische installaties en 

meterkasten.

Brandwerend

Onder meer: brandwerend materiaal in plafonds, muren en 

leidingdoorvoeren van muren, biljarttafels, brandwerende kleding, 

branddekens, lasgordijnen, strijkplankovertrekken, deuren van 

brandkasten, in schepen en spuitasbest ter bescherming van 

staalconstructies.

Grote treksterkte en slijtvast

Onder meer: golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, 

gevelbekleding, traptreden, vloeren van sporthallen, plafondtegels, 

leien, luifels, midgetgolfbanen (toplaag van vaak rode banen), 

wonderpluggen, gas- en waterleidingen, vloer- en 

wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen.

l

ASBESTFEIT

In onder andere 

Rusland, Brazilië, 

India en China is het 

gebruik van asbest 

nog alt ijd – onder 

voorwaarden – toe-

gestaan. De Chinese 

overheid hanteer t 

als norm dat een 

product max imaal  

10 procent asbest 

mag bevat ten.

l



35 

12l

EEN PERSPECTIEF OP DE ASBESTKETEN

www.asbest feiten.nl. Hierin worden de gevolgen van bloot-

stelling aan asbest, met name in de installatiebranche, pijn-

lijk duidelijk.

De wettelijke bepalingen omtrent asbest zijn bedoeld om deze 

risico’s weg te nemen of deze ten minste beheersbaar te maken 

en te houden. In opdracht van de ministeries van – destijds – 

VROM en SZW heeft de Gezondheidsraad in 2010 opnieuw de 

risico’s van asbest onderzocht. Volgens de Gezondheidsraad 

toonde dit onderzoek aan dat het risico van asbest groter was dan 

tot dan toe werd aangenomen. De Gezondheidsraad pleitte dan 

ook voor verzwaring van de geldende grenswaarden voor asbest. 

Met ingang van 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel 

asbest aangescherpt door het Ministerie van SZW, van 10.000 

naar 2000 asbestvezels/m3 lucht. Op 1 januari 2017 is de grens-

waarde voor amfibool asbest ook verlaagd van 10.000 naar 2000 

asbestvezels/m3 lucht. Op termijn is het streven om de grens-

waarde van amfibool asbest te verlagen naar 300 asbestvezels/

m³ lucht. Op www.ascert.nl is altijd de laatste stand van zaken 

te lezen. Voortschrijdende inzichten gaan er ongetwijfeld toe 

leiden dat ook in de toekomst veranderingen in wet- en regelge-

ving optreden. Dat vraagt om flexibiliteit bij alle partijen, 

steeds met als doel de veiligheid van mens en milieu te kunnen 

garanderen. 

Zoals in de inleiding van dit boek al is aangegeven, staat de 

asbestketen voor de uitdaging om de vezelemissie tijdens sane-

ringen structureel te verlagen om aan de verlaagde grenswaar-

den te kunnen voldoen. Daarvoor is innovatie noodzakelijk; 

nieuwe hulpmiddelen en technieken die de lagere vezelemissie 

mogelijk maken. Er zijn al veel initiatieven, tests en onderzoe-

ken om de vezelemissie te beperken, en dat is een goed teken. 

De markt heeft de oplossingen namelijk zelf in handen!

Uiteindelijk moet alle asbest worden gesaneerd. Al gaat het nog 

een lange tijd duren voor het zover is. Nederland heeft in de 

eerste helft van de jaren negentig het gebruik en de toepassing 

van asbest strafbaar gesteld. Dat is stap één. Nu zetten we stap 

twee: de ‘rommel’ uit het verleden opruimen. 

Van belang is en blijft dat alle partijen binnen de keten met 

elkaar in gesprek gaan én blijven. Mede in dat kader is in 2005 

Ascert opgericht, de beheerstichting die volgens een convenant 

ASBESTFEIT
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brancheorganisaties, certificerende en overheidsinstellingen – 

in het asbestwerkveld om de certificatieschema’s evenwichtig 

en pragmatisch op te kunnen stellen. Het certificatieschema 

voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering dat in maart 

2017 is ingegaan, is opgesteld door het Ministerie van SZW. 

Hiermee is het onderdeel van de wet geworden.

Met andere woorden: in de regel mogen alleen gecertificeerde 

partijen en personen asbestonderzoek uitvoeren en asbest ver-

wijderen om de verspreiding ervan naar mens en milieu zoveel 

mogelijk te voorkomen. 

Steeds weer nieuwe regelsSteeds weer nieuwe regels
Sinds het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbobesluit 

komen er steeds meer regels voor het werkveld bij. Vooral in de 

vorm van normdocumenten die de richtlijnen bevatten voor de 

hele cyclus van asbestverwijdering. In de praktijk blijken deze 

extra spelregels niet altijd een garantie te zijn voor succesvolle 

saneringen. De toename van regelgeving leidt er in de praktijk 

toe dat toezichthouders en handhavers minder tijd hebben om 

het veld in te gaan en misstanden op te sporen. Daar waar 

extra regelgeving leidt tot verhoogde complexiteit en kosten, 

kan dit in de praktijk weer aanleiding vormen tot illegale sane-

ring en dumping van asbest. Daar staat tegenover dat met 

behulp van nieuwe regelgeving de afgelopen jaren ook juist 

vooruitgang wordt geboekt bij het aanpakken en terugdringen 

van illegale activiteiten. Een logisch gevolg hiervan is dat de 

veiligheid bij saneringstrajecten verder wordt vergroot.

Twee partijen met een sleutelrolTwee partijen met een sleutelrol
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen is interessant en 

handig leesvoer voor iedereen die met asbest te maken heeft of 

krijgt. Toch richten we ons bewust en met name op twee hoofd-

rolspelers uit de keten: de opdrachtgevers (onder meer woning-

corporaties, vastgoedeigenaren, industrie en particulieren) en 

de handhavers (onder meer gemeenten, omgevingsdiensten, 

politie, de Inspectie SZW, Openbaar Ministerie en ILT - 

Inspectie Leefomgeving en Transport). Beide partijen vervullen 

namelijk een belangrijke rol in het saneringstraject, door hun 

kennis toe te voegen en overzicht over het totaal te houden. 

met het Ministerie van SZW certificatieschema’s voor het 

werkveld asbest opstelt en beheert. Dat geldt zowel voor de cer-

tificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijde-

ring als voor de persoonscertificatie. Ascert stelt de schema’s 

op en overlegt met alle belangenorganisaties – de wetgever, de 

ASBESTFEIT 
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2017: een make-over in asbestland

2017 is een bijzonder jaar met ingrijpende wijzigingen voor alle partijen die werken aan 

een asbestveilig Nederland. De wet- en regelgeving in asbestland heeft een flinke 

make-over gehad. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Grenswaarde amfibool asbest verlaagd

Nadat in 2014 de grenswaarde voor chrysotiel asbest is verlaagd, is op 1 januari 2017 

ook de grenswaarde voor amfibool asbest aangepast van 10.000 naar 2000 

asbestvezels/m³. Deze aanpassing heeft ook consequenties voor de risicoklasse-

indeling en de eindcontrole na asbestsanering. Op bladzijde 59 leest u meer over de 

nieuwe risicoklasse-indeling.

Certificatieschema’s op de schop

De certificatieschema’s SC 530 (asbestverwijdering) en SC 540 (asbestinventarisatie) 

zijn op 1 maart 2017 samengevoegd in één certificatieschema voor asbestinventarisa-

tie en asbestverwijdering. Er was behoefte aan minder schema’s en een betere 

leesbaarheid. Ook sluit het nieuwe schema beter aan bij andere wijzigingen in de wet- 

en regelgeving, zoals de grenswaardenverlaging en de verplichtstelling van het LAVS.

Verplichtstelling LAVS

Tegelijk met de ingang van het nieuwe certificatieschema, is het gebruik van het 

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht gesteld voor gecertificeerde bedrijven 

voor asbestinventarisatie en –verwijdering

Nieuwe NEN 2990

De grenswaardeverlaging voor amfibool asbest en de nieuwe risicoklasse-indeling 

vraagt ook om aanpassingen in de NEN 2990, de norm voor eindcontroles na 

asbestsanering. De definitieve nieuwe norm wordt in 2018 verwacht. Tot die tijd geldt 

een interim-regeling, omdat de nieuwe grenswaarde en risicoklasse-indeling al van 

kracht zijn. Hierin staat welke uitgangspunten geaccrediteerde laboratoria moeten 

hanteren in een eindcontrole.
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te zien. Dus ook voor de toezichthouder, die via het systeem 

documenten kan bekijken en makkelijk een controle kan 

inplannen, omdat in het systeem vermeld staat wanneer welke 

werkzaamheden plaatsvinden.

Velen zijn het erover eens dat het LAVS de gewenste transpa-

rantie en samenwerking zal bevorderen. Net als altijd bij 

nieuwe IT-systemen, vraagt het LAVS nog regelmatig aanpas-

singen, verbeteringen en goede communicatie om het geheel 

soepel te laten verlopen. Dat gaat steeds beter, dankzij de 

nauwe betrokkenheid van veel partijen: Aedes (vereniging van 

woningcorporaties), VVTB (Vereniging voor Verwijdering van 

Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen), Ascert, VOAM-VKBA 

(asbestonderzoeksbedrijven), Fenelab (geaccrediteerde labora-

toria en kalibratie- en inspectie-instellingen), VERAS (bran-

cheorganisatie sloopaannemers) en de Inspectie SZW. 

Het gebruik van het LAVS is sinds 1 maart 2017 verplicht voor 

gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie- en verwij-

dering. Toch ligt de sleutel tot succes volgens ons niet per se in 

het verplicht stellen van het gebruik van het LAVS. Stimuleren 

dat bedrijven er vrijwillig gebruik van gaan maken, creëert een 

veel sterker draagvlak ervoor. Hopelijk zal het LAVS nu en in de 

toekomst bijdragen aan de verwezenlijking van de gezamen-

lijke wens van alle betrokken partijen: asbest verwijderen zón-

der schade voor mens en milieu! 

Voor opdrachtgevers geldt dat zij aan het begin van de keten 

staan, en bij een vermoeden van asbest in hun gebouw of object 

terechtkomen in een wereld die niet de hunne is. Terwijl zij in 

bijna alle gevallen eindverantwoordelijk zijn voor het verloop 

van het project, en dus substantiële risico’s lopen. Als ergens in 

de keten een fout wordt gemaakt, kan dat bijvoorbeeld leiden 

tot sluiting van hun gebouw, fabriek of winkelcentrum voor 

onbepaalde tijd. Zeker voor branches als de industrie geldt dat 

elke minimale verstoring van het productieproces grote finan-

ciële gevolgen kan hebben. En dan hebben we het nog niet over 

mogelijke imagoschade. Vergroting van de deskundigheid van 

de opdrachtgever kan dit soort risico’s meer uitsluiten.

Gezien de vele, almaar veranderende wetten en regels is het 

voor toezichthouders en handhavers behoorlijk ingewikkeld 

om een (asbest)sloopmelding inhoudelijk scherp te beoordelen. 

Er gaat bovendien meestal zoveel tijd in het papierwerk zitten 

dat er nauwelijks tijd overblijft om ter plekke te kijken of er vol-

gens de regels wordt gewerkt. Wanneer er dan iets fout gaat, is 

het meestal ondoenlijk om vanachter het bureau de situatie goed 

te overzien en de echte verantwoordelijke(n) aan te wijzen. Met 

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen willen we de transpa-

rantie van de keten voor handhavers helpen vergroten. 

Werk in uitvoeringWerk in uitvoering
Om de asbestketen nog transparanter te maken is op initiatief 

van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Landelijk Asbest-

volgsysteem (LAVS) ontwikkeld. Deze webapplicatie stelt 

opdrachtgevers in staat de regie te voeren over het hele proces 

van asbestverwijdering. Van asbestinventarisatie, melding en 

verwijdering tot en met opslag en transport en het storten van 

asbest. Het LAVS verstrekt alle partijen in de asbestketen de 

juiste informatie conform de geldende wet- en regelgeving, en 

stelt het asbestdossier beschikbaar voor alle betrokkenen gedu-

rende het hele saneringsproces. Het LAVS bewaart het dossier 

vervolgens voor eventueel toekomstig gebruik.

Het LAVS kan inderdaad de verlangde transparantie bieden: de 

opdrachtgever bepaalt vooraf wie welke werkzaamheden doet, 

en deze indeling is via internet voor alle betrokken partijen in 

ASBESTFEIT 

Opdrachtgevers en 

handhavers vervul-

len een sleutelrol 

bij het zo vlekkeloos 

mogelijk laten  

verlopen van  

eeniasbest-

saner ingstraject .

Om dit boek (beter) te kunnen lezen…

Gaat het over asbest en asbestsanering, dan wordt er al gauw gegoocheld met 

allerlei afkortingen, zoals NEN, NEN-EN-ISO, DTA, DAV, RvA, SCA enzovoorts. 

Vanwege de strikte naleving van allerlei wet- en regelgeving valt hier niet aan te 

ontkomen. Ook niet in dit boek, hoewel geprobeerd is het voor de leesbaarheid  

tot een minimum te beperken.

De belangrijkste normdocumenten zijn:

• ADV 223  Leeswijzer voor het gebruik van asbestbodemnormen

• AI 3    Arbo informatie asbest

l
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EEN PERSPECTIEF OP DE ASBESTKETEN

• AS SIKB 3000  Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- 

waterbodem- en grondwateronderzoek

• BRL 2506  Nationale beoordelingsrichtlijn recyclinggranulaten voor 

toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken

• BRL 7000  Uitvoering van bodemsaneringen

• ISO 390  Products in fibre-reinforced cement - Sampling and inspection

• NEN 2939 (ontwerp)  Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan 

respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de 

directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, 

met behulp van microscopische technieken

• NEN 2990  Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering

• NEN 2991  Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of 

constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

• NEN 5707  Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 

bodem

• NEN 5896  Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met 

polarisatiemicroscopie

• NEN 5897  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 

sloopafval en recyclinggranulaat

• NEN-EN 132 t/m 138  Ademhalingsbeschermingsmiddelen

• NEN-EN 140  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en 

kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken

• NEN-EN 142 t/m 144 Ademhalingsbeschermingsmiddelen

• NEN-EN 512  Vezelcementproducten - Buizen en verbindingen voor 

drukleidingen

• NEN-EN 12467  Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties en 

beproevingsmethoden

• NEN-EN 12942  Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aangedreven filters 

gecombineerd met volgelaatmaskers, halfgelaatmaskers of 

kwartgelaatmaskers - Eisen, beproeving, merken

• NEN-ISO 10312  Buitenluchtmetingen - Bepaling van de concentratie aan 

asbestvezels met behulp van transmissie 

elektronenmicroscopie, directe methode

• NEN-ISO 13794  Luchtkwaliteit – Buitenlucht - Bepaling van de concentratie 

aan asbestvezels - Bepaling met transmissie 

elektronenmicroscopie, indirecte methode

• NEN-EN-ISO 16000/7  Binnenlucht – deel 7: Monsternemingsstrategie voor de 

bepaling van in de lucht aanwezige asbestvezelconcentratie

• NEN-ISO 16000-27  Binnenlucht - deel 27: Bepaling van de neergestreken stofvezels 

op oppervlakken door SEM (Scanning Elektronen Microscopie)

• NEN-EN-ISO 17020  Algemene criteria voor het functioneren van verschillende 

soorten instellingen die keuringen uitvoeren

• NEN-EN-ISO 17025  Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en 

kalibratielaboratoria

• NEN-ISO 10397  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de hoeveelheid 

asbest in industriële emissies - Bepaling door middel van 

microscopische vezeltelling

• NEN-ISO 14966  Buitenlucht - Bepaling van de numerieke concentratie van 

anorganische vezelachtige deeltjes - Scanning 

elektronenmicroscoop-methode

• NEN-ISO 1833-19  Textiel - Kwantitatieve chemische analyses - Deel 19: Mengsels 

van cellulosevezels en asbest (verwarmingsmethode)

• NEN-ISO 5667-3  Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering 

en behandeling van watermonsters

• NTA 5727  Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in 

waterbodem en baggerspecie

Certificatieschema’s

• SC-501  WDA&T persoon 

• SC-502  WDA&T proces

•  Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling 

     Certificatieschema voor asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering 

Persoonscertificaten

•  Bijlage XIIIc behorend bij artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling

     Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV1 en DAV2 

(Deskundig Asbest Verwijderaar) en DTA (Deskundig 

Toezichthouder Asbestverwijdering)

Protocollen

•  SCi-547  voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of 

innovatieve technieken voor asbestverwijdering ten behoeve 

van het indelen in een risicoklasse (t.b.v. SMA-rt).

•  SCi-548  voor het bepalen van de concentratie aan respirabele 

asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren 

van asbestverwijderingshandelingen.
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Concluderend…Concluderend…
Asbest. Een onderwerp dat veel emoties oproept. Gevaar voor 

de volksgezondheid, sluiting van gebouwen, fabrieken en/of 

winkelcentra, vertraging in de transport- en maritieme sector, 

strafzaken, complexiteit in regelgeving en verantwoordelijkhe-

den, leegstand door moeilijke en onduidelijke procedures voor 

corporaties, angst. Feiten en fabels zijn moeilijk uit elkaar te 

houden. Omdat je over feiten nooit discussie kunt krijgen, heb-

ben we als SGS Search dit boek geschreven, vanuit onze rol als 

marktleider en kennisinstituut op het gebied van asbest. Een 

boek waarin de feiten en de richtlijnen betreffende asbest een-

duidig zijn verwerkt. Waarin makkelijk leesbaar relevante 

informatie staat weergegeven voor alle doelgroepen binnen de 

asbestketen, en voor opdrachtgevers en handhavers in het bij-

zonder. Sinds de eerste druk in 2009 verscheen, heeft 

Asbestfeiten bewezen dat een actueel en volledig naslagwerk 

over asbest, met een duidelijk overzicht, bruikbare informatie 

en praktische handvatten, onverminderd van groot belang is. 

Ook om oplossingen aan te dragen en op deze wijze bij te dra-

gen aan optimalisatie van de samenwerking binnen de 

asbestketen.

15
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Een asbest inventar i-

sat ie heef t als doel 

om alle aanwezige 

asbesthoudende 

mater ialen (pr imaire 

bronnen), en alle met 

asbest verontrei-

nigde stof 

(secundaire bronnen) 

te lokaliseren.
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UIT DE PRAKTIJK

Op dinsdagavond 16 

december 2014 brak 

een grote brand uit in 

een jachthaven in 

Roermond. Twee 

botenloodsen met 

asbestdaken gingen in 

vlammen op. Het 

vrijgekomen asbest 

reikte tot aan de 

binnenstad, die 

daarom een paar 

dagen op slot ging. 

Ondernemers moesten 

hun winkels – in de 

week voor kerst – drie 

dagen sluiten. 

Burgemeester Peter 

Cammaert sprak van 

de grootste 

asbestramp ooit in 

Nederland. Het 

verontreinigde gebied 

is in verschillende fases 

gesaneerd: eerst is de 

openbare ruimte in de 

binnenstad gereinigd, 

vervolgens de daken en 

tuinen in de omgeving. 

Het heeft in totaal vier 

maanden geduurd 

voordat het centrum 

van Roermond weer 

asbestveilig werd 

verklaard. 

Bij onverwachte verspreiding van asbest spreken Bij onverwachte verspreiding van asbest spreken   
we van een asbestcalamiteit. Denk aan het breken van een onvoorziene we van een asbestcalamiteit. Denk aan het breken van een onvoorziene 

asbest plaat tijdens sloopwerkzaamheden, maar ook aan een brand waarbij asbest plaat tijdens sloopwerkzaamheden, maar ook aan een brand waarbij 
asbest vrijkomt. In alle gevallen geldt dat een specialistische aanpak asbest vrijkomt. In alle gevallen geldt dat een specialistische aanpak 

vereist is om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen.vereist is om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen.

ASBESTCALAMITEITENCALAMITEITEN SNEL HANDELEN IS KEY
Een asbestcalamiteit vraagt 

om een snelle en deskundige 

inzet van alle betrokken 

partijen. Onderzoeksteams 

moeten ter plaatse snel 

inzicht kunnen geven in de 

aard en de omvang van het 

incident of de calamiteit. Op 

grond daarvan kunnen de 

hulpverleners effectief hande-

len en de juiste maatregelen 

treffen. Vooral als er bij een 

brand gassen of verontreini-

gende stoffen vrijkomen, 

moet de brandweer weten 

welke blusmiddelen en 

-methoden ze moeten inzet-

ten om de brand te bestrijden. 

Hetzelfde geldt als er sprake is 

van zuren, chemicaliën of 

asbestvezels die het milieu 

dreigen te verontreinigen. 

Daarnaast is het belangrijk om 

ook altijd een bodemonder-

zoek uit te laten voeren; door 

brand en bluswater kunnen 

gevaarlijke stoffen in de 

bodem terechtkomen.

Feiten vs. emoties
In het bijzonder bij calamitei-

ten is het belangrijk om feiten 

en emotie van elkaar te schei-

den. Hoe zeer emoties de 

regie kunnen nemen bij 

Onder de

calamiteiten werd in de zomer 

van 2012 nog eens duidelijk  

in de Utrechtse wijk Kanalen-

eiland, toen na een 

asbestvondst bijna tweehon-

derd gezinnen hals over kop 

hun huis moesten verlaten. 

Vrijwel meteen bleek dat het 

risico van blootstelling aan 

asbest kleiner was dan één op 

tien miljoen. Desondanks 

escaleerde de situatie: de wijk 

werd hermetisch afgesloten 

en bewoners tastten lang in 

het duister over wanneer ze 

terug mochten in hun huis.

Beleid helpt
Om goed voorbereid te zijn op 

een eventuele asbestcalami-

teit, zorgen steeds meer 

bedrijven en organisaties voor 

een plan van aanpak of 

calamiteitenprotocol. Uit de 

Nationale AsbestEnquête 

blijkt dat 71% van de woning-

corporaties een plan van 

aanpak op tafel heeft liggen. 

Gemeenten en handhavers 

zijn over het algemeen goed 

voorbereid op calamiteiten: 

90% geeft aan hier een proto-

col voor te hebben opgesteld. 

In de industrie heeft 65% van 

de bedrijven een procedure 

voor asbestincidenten.

l
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Onder de Loep  Loep

Stappenplan bij een asbestcalamiteit

1  VERLAAT HET WERKGEBIED 

Leg eventuele werkzaamheden in de omgeving van de calamiteit direct stil.

2  INVENTARISATIE VAN HET AANWEZIGE ASBEST 

Schakel een inventarisatiebureau in voor een monstername.  

Als er asbest gevonden wordt, wordt het verontreinigd gebied in kaart gebracht 

en een asbestinventarisatie uitgevoerd. 

Met een onderzoek naar asbest in grond conform NEN 5707 kan een eventuele 

bodemverontreiniging in kaart worden gebracht.

3  VOORLICHTING OVER DE FEITEN 

Communiceer met de betrokkenen op het moment dat de feiten helder zijn.

4  SCHOONMAKEN VAN HET GEBIED 

Als uit de inventarisatie en/of het bodemonderzoek blijkt dat saneren noodzakelijk 

is, gaat een gecertificeerde saneerder aan de slag met schoonmaken.  

Indien nodig gebeurt dit gefaseerd.

5  EINDCONTROLE NA DE SANERING 

Een geaccrediteerd laboratorium bekijkt of het asbest daadwerkelijk is verwijderd 

en of het aantal asbestvezels onder de grenswaarde blijft.



OM DE BOEKWAARDE VAN OBJECTEN EN/OF 
BOUWWERKEN VAST TE STELLEN IS HET 
ALTIJD SLIM EEN ASBESTINVENTARISATIE  
TE LATEN UITVOEREN.
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DE VERLANGDE ZEKERHEIDDE VERLANGDE ZEKERHEID
Asbestinventarisatie

Asbestinventarisaties zijn verplicht bij de renovatie of sloop 

van gebouwen en objecten van vóór 1994. Zowel het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb) als de Arbowet schrijft 

een asbestinventarisatie voor als er gesloopt gaat worden. Met 

een inventarisatie verkrijgt de opdrachtgever de verlangde dui-

delijkheid of er asbest aanwezig is, welke soorten, op welke 

plaatsen de toepassingen zich bevinden en in welke staat deze 

toepassingen verkeren. 

Bij een totale inventarisatie worden alle asbesthoudende toe-

passingen in kaart gebracht. Dit betekent dat in alle ruimten 

een visuele inspectie plaatsvindt en dat er monsters worden 

genomen van alle verdachte asbesttoepassingen. Een geaccre-

diteerd laboratorium onderzoekt vervolgens de monsters die 

van iedere bron zijn genomen en het inventarisatiebureau deelt 

deze met behulp van SMA-rt in naar risicoklassen tijdens de 

sanering. Wat exact onderzocht wordt in de asbestinventarisa-

tie, hangt af van het doel van de opdrachtgever. Wil hij of zij 

asbest saneren, renoveren of slopen? Op basis daarvan bepaalt 

het inventarisatiebureau welk onderzoek noodzakelijk is. Een 

goede afstemming tussen opdrachtgever en inventarisatiebu-

reau is dus cruciaal. De opdrachtgever krijgt de beschikking 

over een totale rapportage, voordat de saneerder met zijn werk 

begint. De laatste weet dankzij het asbestinventarisatierapport 

precies waar hij aan toe is, en kan hierdoor een calculatie, 

planning en saneringsplan maken die realistisch zijn.

Alleen gecertificeerde bureaus mogen asbestinventarisaties 

uitvoeren. Deze certificatie-eis garandeert echter niet dat alle 

bureaus eenzelfde, hoge kwaliteit werk leveren. In Nederland 

zijn circa 160 gecertificeerde bureaus.

Een goede marktontwikkeling is de opleiding voor asbestin-

ventariseerders DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest), die 

sinds 2011 te volgen is voor iedereen die beroepsmatig te 

maken krijgt met asbestinventarisaties en moet voldoen aan de 

HOOFDSTUK 2

EEN ASBESTINVENTARISEERDER IS VERPLICHT OM DE GEMEENTE, 
OMGEVINGSDIENST OF DE INSPECTIE SZW TE WAARSCHUWEN ALS 
ER GEEN ACTIE WORDT ONDERNOMEN NA DE CONSTATERING VAN 
RISICO’S.

16l

ASBESTFEIT 

Bij renovat ie of 

sloop van gebouwen 

of objecten van vóór 

1994, is een asbest-

inventar isat ie 

verplicht .

l
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verwijderen asbesthoudende platen mag maximaal 35 m2 

per kadastraal perceel bedragen;

•  bij het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-ge-

lijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of een 

op het erf staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijge-

bouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt 

gebruikt of is bestemd. De oppervlakte van de te verwijderen 

asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels mag maximaal 

35 m2 per kadastraal perceel bedragen; 

•  bij het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen 

met hechtgebonden asbestvezels (dakleien uitgezonderd), of 

asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende 

vloerbedekking uit een vaartuig, voor zover het vaartuig niet 

voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt 

of is bestemd. De oppervlakte van de te verwijderen platen en 

vloertegels mag maximaal 35 m2 bedragen.

De voordelen geven de doorslagDe voordelen geven de doorslag
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het slim is om áltijd 

een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om de 

boekwaarde van objecten en/of bouwwerken vast te stellen. 

Soms is een inventarisatie een voorwaarde voor het afsluiten 

van een verzekering. Dit geldt met name voor woningcorpora-

ties. Ook bij aan- of verkoop van onroerend goed is het zaak asbe-

strisico’s op voorhand uit te sluiten. In principe is de eigenaar 

aansprakelijk voor de eventuele gevolgen en saneringskosten als 

er sprake is van asbest of een vermoeden daarvan. Als asbesttoe-

passingen niet gemeld zijn bij de verkoop van een gebouw, wordt 

de vorige eigenaar (verkoper) vaak verantwoordelijk gehouden. 

Iedereen heeft bovendien een wettelijke én morele verantwoor-

delijkheid om verspreiding van asbest naar mens en milieu te 

voorkomen.

Na een incident, zoals brand of stormschade, is een asbestin-

ventarisatie van het resterende bouwwerk of object verplicht. 

Ingewikkeld(er) wordt het als het asbest zich als gevolg van het 

incident verspreid heeft naar verharde of onverharde bodem 

(toplaag). Er moet dan worden gewerkt volgens de meetstrate-

gie en onderzoeksmethode van NEN 5707 (asbest in grond). Het 

saneren van asbest dat vrijkomt na een incident of calamiteit, 

gestelde eisen. In de DIA-opleiding staat centraal dat de cursis-

ten asbestverdachte materialen leren herkennen. Wie voor het 

DIA-examen slaagt, krijgt het persoonscertificaat DIA (SC 560). 

Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar. De 

invoering van dit persoonscertificaat heeft binnen de branche 

tot grote kwaliteitsverbetering geleid.

Bij het inschakelen van een asbestinventarisatiebureau is het 

aan te bevelen om meerdere offertes op te vragen en referenties 

na te trekken. Als er asbesttoepassingen over het hoofd worden 

gezien, kan dit immers verstrekkende gevolgen hebben.

Waarom, wanneer en hóé inventariseren?Waarom, wanneer en hóé inventariseren?
Inventarisaties zijn drie jaar geldig, daarna moeten ze worden 

geactualiseerd. 

In een redelijk aantal specifieke gevallen hoeft er géén 

asbest inventarisatie te worden verricht, conform het Asbest-

verwijderingsbesluit 2005. De uitzonderingen staan vermeld 

in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbobesluit, 

maar we sommen ze hier even op:

•  bij renovatie van en sloopwerkzaamheden bij bouwwerken en 

objecten van na 1 januari 1994;

•  bij de verwijdering van waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, 

rioolleidingbuizen en mantelbuizen, voor zover zij deel 

uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en 

rioolleidingnet;

•  bij het verwijderen van geklemde vloerplaten onder 

verwarmingstoestellen;

•  bij het verwijderen van beglazingskit verwerkt in de 

constructie van kassen;

•  bij het verwijderen van pakkingen uit verbrandingsmotoren;

•  bij het verwijderen van pakkingen uit procesinstallaties en 

verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 

2250 kilowatt.

Voor particulieren gelden de volgende vrijstellingen:

•  bij het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen 

met hechtgebonden asbestvezels (dakleien uitgezonderd) uit 

een woning of bijgebouw, voor zover de woning of het bijge-

bouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf 

wordt gebruikt of is bestemd. De oppervlakte van de te 
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Er z ijn genoeg  

redenen waarom het 

ált ijd slim is een 

asbest inventar isat ie 

te laten uitvoeren. 

Bijvoorbeeld om de 

boekwaarde van 

objecten en/of 

bouwwerken vast te 

stellen. Een inven-

tar isat ie kan ook als 

voorwaarde worden 

gesteld bij het 

afsluiten van een 

verzeker ing. Dit 

geldt met name voor 

woningcorporat ies.
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ZORG DAT HET INVENTARISATIERAPPORT TIJDENS DE 
SANERINGSWERKZAAMHEDEN OP DE LOCATIE AANWEZIG IS.
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  –  neemt extra adequate beschermingsmaatregelen als er reële kans bestaat 

op blootstelling aan niet-hechtgebonden asbest;

  –  verricht de inventarisatie in containment als er een vermoeden is van zwaar 

met asbesthoudende materialen besmette ruimten;

•  licht direct de opdrachtgever in wanneer tijdens de inventarisatie een ernstige 

verontreiniging met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 

aangetroffen:

  – adviseert over direct te treffen (voorzorgs)maatregelen;

  –  adviseert om per direct kleefmonsters te nemen en indien noodzakelijk ook 

een risicobeoordeling op basis van NEN 2991 uit te voeren;

•  stelt de risicoklasse-indeling vast en documenteert deze aantoonbaar in het 

asbestinventarisatierapport;

•  stelt een inventarisatierapport op. Hij is eindverantwoordelijk voor de rapportage;

•  handelt volgens de eisen voor monsterneming uit NEN 5896:

  – bemonstert elk asbestverdacht materiaal/product;

  – bepaalt de strategie voor het soort te nemen monsters;

  – neemt vastgelegd een aantal monsters;

  – neemt voorgeschreven veiligheidsmaatregelen;

•  geeft een geaccrediteerd laboratorium opdracht de genomen monsters te 

analyseren;

• voert alle gegevens in in het LAVS.

Geaccrediteerd laboratorium

• analyseert monsters volgens NEN 5896 (Asbestanalyses optisch); 

•  analyseert bij een risicobeoordeling conform NEN 2991 luchtmonsters volgens 

NEN-ISO 14966 en kleefmonsters volgens NEN-ISO 16000-27.

Certificerende instelling (CI)

• controleert (steekproefsgewijs) de gecertificeerde inventarisatiebedrijven.

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Bij het uitvoeren van asbestinventarisaties heeft elke betrokken partij duidelijke  

taken en verantwoordelijkheden. Een overzicht van wie wat doet en waar de 

(eind)verantwoordelijkheden liggen bij asbestinventarisaties:

Opdrachtgever

•  verleent opdracht tot inventarisatie aan een gecertificeerd 

asbestinventarisatiebureau;

•  voldoet aan zijn zorgplicht door het verschaffen van voorkennis (tekeningen, 

bouwbestekken enzovoorts) en het verlenen van onbelemmerde en passende 

toegang tot alle ruimten;

•  formuleert het doel van het onderzoek helder, zodat het inventarisatiebureau weet 

welke delen van het gebouw onderzocht moeten worden;

•  overlegt bij het indienen van een sloopmelding het asbestinventarisatierapport aan 

de gemeente;

•  zorgt ervoor dat het inventarisatierapport aanwezig is op de locatie tijdens de 

saneringswerkzaamheden.

Gecertificeerd inventarisatiebureau/asbestinventariseerder

•  voldoet aan de algemene eisen uit certificatieschema voor asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering:

  – zorgvuldige en volledige inventarisatie (inspanningsverplichting)

  – intentie bescherming van de volksgezondheid;

• voldoet aan de eisen vanuit het certificatieschema ten aanzien van:

  – milieuhygiëne

  – arbeidshygiëne

  – dienstverlening

  – technische uitvoering;

•  voldoet aan de eisen voor persoonscertificaat DIA (Deskundig Asbest 

Inventariseerder);

•  meldt met behulp van het LAVS aan de certificerende instelling (CI) de voorgenomen 

asbestinventarisatie binnen de gestelde termijn;

•  stelt een inventarisatieplan op op basis van historisch onderzoek, organiseert 

interviews met mensen met kennis van het gebouw, bijvoorbeeld werknemers, en 

stelt een inventarisatiechecklist op;

•  zorgt voor arbeidsveilige werkomstandigheden:

  –  die ten minste voldoen aan de in het certificatieschema voorgeschreven lijst 

van materialen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
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staat in het Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 2005 en het 

Arbobesluit omschreven. Belangrijk is dat de sanering van een 

met asbest verontreinigde bodem, ontstaan door een incident, 

valt onder het zorgplichtbeginsel, zoals beschreven in artikel 

13 van de Wet Bodembescherming. Dit betekent dat alle ont-

stane verontreiniging door een incident zoveel mogelijk moet 

worden gesaneerd.

Kijken, kijken, niet slopen…Kijken, kijken, niet slopen…
Opdrachtgevers hebben in het verleden vaak opdracht gegeven 

een steekproef of quick scan uit te voeren in plaats van een volle-

dige inventarisatie. Om kosten te besparen of om een globaal 

inzicht te krijgen, met name bij in gebruik zijnde gebouwen. Een 

quick scan of steekproef geeft echter geen volledig beeld. 

Wanneer de renovatie dan in volle gang is, kan de saneerder de 

onaangename ontdekking doen dat lang niet alle asbesttoepas-

singen in kaart zijn gebracht, zoals bij de corporatie in het voor-

beeld. Dergelijke problemen zijn te voorkomen door een volledige 

inventarisatie te laten uitvoeren. Liefst in een leeg gebouw.

Wat wordt onderzocht in de inventarisatie, hangt af van het 

doel van de opdrachtgever. Als hij of zij bijvoorbeeld alleen de 

keuken wil renoveren, volstaat een inventarisatie van de keu-

ken. Dat is dan de reikwijdte van het onderzoek. Wil de 

opdrachtgever (een deel van) het gebouw slopen? Dan komen er 

ook destructieve handelingen kijken bij de asbestinventarisa-

tie. Zo wordt duidelijk of er asbest zit achter muren, in spou-

wen, achter koven, boven plafonds of onder vloeren. 

Voor een eigenaar die zijn vastgoed wil verkopen of renove-

ren, is destructief onderzoek geen aantrekkelijk vooruit-

zicht. De waarde van een gebouw waar enig sloopwerk is 

verricht, ligt immers lager dan wanneer het in goede staat 

verkeert. Destructief onderzoek kan ook extra overlast bete-

kenen, bijvoorbeeld voor huurders van een gebouw die dan 

mogelijk tijdelijk uit hun woning of bedrijfspand moeten. In 

dergelijke situaties worden naast alle asbestbronnen ook 

direct de verontreinigingen in kaart gebracht, waar dat van 

toepassing is. Als de opdrachtgever daarnaast ook de risico’s 

op blootstelling aan asbest wil vaststellen, moet er een NEN 

2991-onderzoek worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 3). 
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EEN INVENTARISATIE IS OOK BELANGRIJK OM DE RISICO’S 
VOOR GEBRUIKERS VAN EEN GEBOUW IN KAART TE BRENGEN.



58 59 

20

19

l

l

ASBESTINVENTARISATIE

Een belangrijke kanttekening: niet alle asbest hoeft te worden 

verwijderd om een gebouw of woning asbestveilig te maken. Er 

zijn ook goede beheersmaatregelen te treffen, zoals duurzaam 

afschermen, een gebruikersprotocol maken en monitorende 

metingen uitvoeren. Dergelijke maatregelen kunnen voorko-

men dat het gebouw moet worden gesloten omdat de Inspectie 

SZW of de handhavende instanties – gemeenten en omgevings-

diensten – de asbestrisico’s te groot vinden.

Asbest inventariseren in de praktijkAsbest inventariseren in de praktijk
Asbestinventariseerders moeten iedere opdracht met behulp 

van het LAVS melden aan de certificerende instelling (CI). Voor 

de meldingen geldt een termijn van twee werkdagen. Alleen als 

er door een calamiteit acuut gevaar dreigt voor mens en milieu 

mag een bureau na afloop van de inventarisatie schriftelijk 

motiveren waarom het zich onmogelijk aan de voorgeschreven 

termijn kon houden.

Voorwaarde voor een asbestinventarisatie is ‘onbelemmerde 

en passende toegang tot de ruimten’. Het gaat om gedegen 

inspectie tot in alle hoeken en gaten. Alle kruipruimten, 

spouwen, ruimten achter plafonds, technische installaties, 

doorvoeren van cv-leidingen, koven, luchtbehandelingskana-

len enzovoorts, moeten worden geïnspecteerd. Vaak is het 

kruip-door-sluip-door om overal bij te kunnen. Het is belang-

rijk dat de opdrachtgever van tevoren heel duidelijk vastlegt 

en communiceert wáár de inventarisatie wordt gehouden, en 

dat hij de inventariseerder onbelemmerde toegang geeft tot 

alle ruimten.

Tijdens de werkzaamheden kan het inventarisatiebureau 

worden verrast met een onaangekondigd bezoek van de cer-

tificerende instelling. Die controleert of het bureau voldoet 

aan alle eisen die het certificatieschema stelt ten aanzien 

van kwaliteits- en personeelsmanagement en milieu- en 

arbeidshygiënische maatregelen. Vanuit Ascert is in 2011 de 

opleiding Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van start 

gegaan. Het persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder 

Asbest (DIA) draagt eraan bij dat de kwaliteit van de inventa-

riseerder nog beter geborgd wordt. 

Gezien de vele hoeken en gaten waar het asbest kan zitten, 

kan de inventariseerder niet garanderen dat hij alle 

asbesttoepassingen signaleert. De kans op een goede rappor-

tage is vanzelfsprekend groter als de opdrachtgever alle 

beschikbare voorkennis levert over waar asbest zoal toegepast 

kan zijn. Hij kan bijvoorbeeld bouw- of verbouwingstekenin-

gen en bouwbestekken overleggen.

Zoals eerder aangegeven, hoeft de inventariseerder niet het 

hele gebouw te onderzoeken. Op basis van het de plannen van 

de opdrachtgever wordt de reikwijdte van de inventarisatie 

bepaald. De inventariseerder moet wel altijd minimaal het 

gebied inspecteren dat onderdeel uitmaakt van de eindcon-

trole. Het inventarisatiebureau inspecteert niet alleen de 

ruimten, maar neemt ook monsters van asbestverdachte mate-

rialen en toepassingen. Van elk product waarvan de asbestin-

ventariseerder vermoedt dat het asbest bevat of met asbest is 

verontreinigd, wordt een monster genomen voor nadere ana-

lyse. De monsterneming moet voldoen aan de eisen die NEN 

5896 (normdocument Asbestanalyses) voorschrijft. Een geac-

crediteerd laboratorium moet ieder type bron waarvan een 

materiaalmonster is genomen analyseren.

Tot de kern komen: risicoclassif icatieTot de kern komen: risicoclassif icatie
Het belangrijkste doel van een asbestinventarisatierapport is 

het in kaart brengen van de risicoklassen van het aanwezige 

asbest. Dit is zowel van belang voor de opdrachtgever als voor 

handhavende instanties als gemeenten, omgevingsdiensten en 

de Inspectie SZW, als uiteraard ook voor de saneerder. De risi-

coclassificering is de kern van het inventarisatierapport en 

dient als basis voor een volledige sanering. De indeling in risi-

coklassen is gebaseerd op het Arbobesluit.

Er zijn drie risicoklassen:

1.    De verwachte vezelconcentratie tijdens sanering blijft 

onder de grenswaarde van 2000 asbestvezels/m3 (voor zowel 

chrysotiel als amfibool asbest en voor een mix van beide 

soorten). In risicoklasse 1 hoeft de sanering niet per se door 

een gecertificeerd saneerder te worden uitgevoerd.

2.    De verwachte vezelconcentratie tijdens sanering komt 

boven de grenswaarde van 2000 asbestvezels/m3 (voor 

chrysotiel asbest en voor een mix van chrysotiel en  
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amfibool asbest, waarbij het deel amfibool asbest lager dan 

2000 asbestvezels/m3 is). In risicoklasse 2 moet de sanering 

door een gecertificeerd saneerder worden uitgevoerd. De 

eindcontrole wordt gedaan door een geaccrediteerd labora-

torium en bestaat uit een visuele inspectie, indien nodig 

aangevuld met luchtmetingen met analyse via optische 

microscopie. Hierbij wordt getoetst aan de toetswaarde van 

10.000 vezels/m3 (let op: vezels, geen asbestvezels). Op 

pagina 174 leest u meer over de toetswaarde.

2a.  De verwachte vezelconcentratie tijdens sanering komt 

boven de grenswaarde van 2000 asbestvezels/m3 (voor 

amfibool asbest en voor een mix van chrysotiel en amfibool 

asbest, waarbij het deel amfibool asbest hoger dan 2000 

asbestvezels/m3 is). In risicoklasse 2a moet de sanering 

door een gecertificeerd saneerder worden uitgevoerd. De 

eindcontrole wordt gedaan door een geaccrediteerd labora-

torium en bestaat uit een visuele inspectie, indien nodig 

aangevuld met luchtmetingen met analyse via Scanning 

Elektronen Microscopie (SEM). In deze risicoklasse moet 

worden getoetst aan de grenswaarde van 2000 asbestvezels/

m3 en optische microscopie is hiervoor niet toereikend. 
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Monsters nemen: strategisch en zorgvuldig

Op basis van het verrichte voorwerk (deskresearch) en de visuele 

inspectie bepaalt het inventarisatiebureau zijn strategie voor het 

nemen van monsters. Daarin wordt vastgesteld welk type monsters 

moet worden genomen: materiaalmonsters en/of stofmonsters.

De inventariseerder moet de materiaalmonsters zo nemen, dat de 

resultaten representatief zijn voor de situatie. 

Om verontreiniging van de omgeving te voorkomen moet de 

inventariseerder bij de monsterneming een aantal voorgeschreven 

voorzorgsmaatregelen in acht nemen uit de NEN 5896 en het 

certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

Om aan te tonen of materiaal al dan niet asbesthoudend is, moet 

een laboratorium de monsters onderzoeken. Het laboratorium moet 

geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie conform NEN 5896 

(zie www.rva.nl). Het laboratorium maakt gebruik van een 

lichtmicroscoop of een (scanning)elektronenmicroscoop om de 

monsters te analyseren. Met behulp van lichtmicroscopie worden 

alleen optische eigenschappen onderzocht, zoals de brekingsindex 

van de vezels. Een bepaalde combinatie van fysische en optische 

eigenschappen is specifiek voor de asbestvezel. Lichtmicroscopie 

geeft uitsluitsel of er wel of geen asbest in een monster zit en om 

wat voor soort asbest het gaat. Ook kan de hechtgebondenheid van 

het asbest worden vastgesteld, en kan nauwkeurig worden 

vastgesteld hoeveel asbest een bepaald materiaal bevat.

Met een elektronenmicroscoop kan de chemische samenstelling van 

de vezels worden bepaald. Bij Scanning Elektronen Microscopie (SEM) 

wordt een elektronenbundel op een monster gericht en worden de 

teruggekaatste elektronen/röntgenstralen gedetecteerd. Zo kan het 

soort asbest bepaald worden. Daarnaast wordt ook een schatting 

van het asbestgehalte in een massapercentage bepaald.

Hechtgebondenheid, asbestsoort en hoeveelheid kunnen bij 

materiaalmonsters zowel door SEM als door optische microscopie 

worden bepaald.

SMA-rt is hartstikke slim

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoeksinstituut TNO 

en advies- en ingenieursbureau DHV in 2004 opdracht gegeven een algemeen 

classificatiesysteem voor risicobeoordeling te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in 

een geautomatiseerd systeem waarmee asbestinventariseerders snel en efficiënt de 

risicoklasse-indeling van asbesthoudende producten kunnen bepalen.

Na het beantwoorden van een aantal vragen over het soort asbest, de 

asbesthoudende producten, de asbestbesmetting en de wijze waarop het asbest 

verwijderd gaat worden, voorspelt SMA-rt de risico’s van de asbestverwijdering.

Doordat nieuwe inzichten uit heel Europa in het SMA-rt-systeem worden opgeslagen, 

kan het voorkomen dat een asbesthoudend product van risicoklasse kan wijzigen. 

Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het aanpassen van de grenswaarden in 2014 en 2017. 

Eind 2016 is SMA-rt 2.2 gelanceerd. Het systeem zal ook in de komende jaren mee 

blijven evolueren met aanpassingen in wet- en regelgeving. 

SMA-rt is te vinden op smart.ascert.nl.
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bevestigd. De inventariseerder moet ook aangeven hoe de 

saneerder het asbest op de beste manier kan verwijderen. De 

materiaaleigenschappen en de gebruikte verwijderingstechnie-

ken bepalen uiteindelijk hoeveel asbest er in de lucht terecht-

komt tijdens de asbestverwijdering (concentratie niveau). 

Voor een opdrachtgever zijn alle wetstechnische aspecten van 

de risicoklassen minder interessant. Maar tegelijkertijd bepa-

len ze wel de maatregelen die de saneerder moet treffen. En 

daarmee raken ze de portemonnee van de opdrachtgever, want 

in basis geldt: hoe hoger de risicoklasse, des te hoger de kosten. 

Voor een goede indicatie van de kosten vooraf doet hij er goed 

aan zich door de asbestinventariseerder te laten voorlichten 

over hetgeen hij vast- en voorstelt, en de financiële consequen-

ties daarvan.

Inventarisatie in een bewoond gebouwInventarisatie in een bewoond gebouw
Emotionele reacties liggen voor de hand, wanneer bewoners of 

gebruikers van een gebouw te maken krijgen met een asbestin-

ventarisatie. Asbest is ten slotte een beladen woord.

Om onnodige paniek te voorkomen, kan een verhuurder eigen-

lijk niet vroeg genoeg beginnen te communiceren over wat er 

wordt onderzocht en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. 

Allereerst is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt dat de 

inventarisatie geen risico’s voor de bewoners of gebouwgebrui-

kers oplevert. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat 

iedereen de feiten kent: dus wanneer de asbestinventarisatie 

gaat plaatsvinden, hoe lang deze gaat duren, wanneer de 

onderzoeksresultaten te verwachten zijn en wat eventuele ver-

volgstappen of maatregelen kunnen inhouden.

De opdrachtgever of verhuurder weet in de beginfase meestal 

niet hoeveel tijd eventuele maatregelen zullen vergen. Dat 

hangt van de onderzoeksresultaten af. Wel kan hij aangeven 

hoe hij de situatie wil aanpakken, bijvoorbeeld door in fasen te 

laten saneren of door vervangende woon- of werkruimte ter 

beschikking te stellen. Voor huurders is het geruststellend te 

horen dat de verhuurder de zorg en de kosten voor een eventu-

ele tijdelijke verhuizing voor zijn rekening neemt. Bovendien 

kan de opdrachtgever/verhuurder zijn huurders geruststellen 

door kenbaar te maken dat hij alleen tot directe sanering 
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Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat enkele uitzonde-

ringsregels van toepassing zijn voor risicoklasse 2A. Het betreft 

saneringen die in basis in risicoklasse 2A vallen, maar waar-

voor een eindcontrole middels optische microscopie volstaat, 

in plaats van SEM. In deze uitzonderingen hoeft bij een eind-

controle dus niet getoetst te worden aan 2000 asbestvezels/m3 

lucht, maar aan 10.000 vezels/m3 lucht, net als in risicoklasse 2.

Het gaat om de volgende uitzonderingen:

1.    Kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product, 

waarvoor geen bewerkingen nodig zijn met een oppervlak 

van maximaal 2,5 m2.

2.    Asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent 

amfibolen bevat (binnen de klasse 0,1-2 w/w% te bepalen als 

onderdeel van de asbestinventarisatie door labanalyse 

conform NEN 5896).

3.    Sanering waarbij tussen de toepassing en de werknemer die 

de verwijdering uitvoert een niet betreedbare afscheiding 

aanwezig is, waarmee de toepassing in zijn geheel lekvrij 

omsloten verwijderd wordt.

4.    Leidingen, buizen en kanalen van asbestcement, die niet 

volledig in beton gestort zijn.

De overheid gebruikt een aantal criteria om de juiste indeling 

te bepalen: het soort asbest, de graad van verwering of aantas-

ting en de wijze waarop het asbesthoudende materiaal is 
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NIEUWE RISICOKLASSE-INDELING

 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2A

CHRYSOTIEL <2000 >2000 -

 asbestvezels /m3 asbestvezels /m3

AMFIBOOL <2000 - >2000
 asbestvezels /m3  asbestvezels /m3

CHRYSOTIEL <2000 >2000 >2000
EN AMFIBOOL asbestvezels /m3 asbestvezels /m3 asbestvezels /m3

  waarbij amfibool <2000 waarbij amfibool >2000

  

  _

   _

  
_ _

 
_
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overgaat wanneer er acute risico’s zijn. Voor het overige kan het 

asbest worden verwijderd tijdens zogeheten mutatieonderhoud 

(woning wordt na vertrek van een huurder opgeknapt) of plan-

matig onderhoud, of tijdens renovatie of sloop.

Op deze wijze is al gauw de angel eruit: heldere communicatie 

brengt vaak rust. Opdrachtgevers die meteen vanaf de asbest-

inventarisatie zorgen voor een goede informatievoorziening aan 

bewoners en gebouwgebruikers, voorkomen paniekverhalen en 

negatieve beeldvorming. Dat is goud waard!

Alles onder controle?Alles onder controle?
Asbestinventarisatie is het middel bij uitstek om in kaart te 

brengen waar en hoeveel asbest er in vastgoed – en niet te ver-

geten in de bodem – zit. Kan het nog beter? Natuurlijk, altijd. 

Behalve het verloop schetsen van het traject en de gehanteerde 

werkwijzen, zijn in dit hoofdstuk diverse aanzetten gegeven tot 

verdere kwaliteitsverbetering en efficiëntie.
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HET IS EEN MISVERSTAND DAT AL HET ASBEST PER 
DEFINITIE MOET WORDEN VERWIJDERD OM EEN 
GEBOUW OF WONING ASBESTVEILIG TE MAKEN.



ONDERZOEK VAN EEN DEKVLOER, NIET
ALLEEN DE TOPLAAG IS VERDACHT!
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Tata Steel is een van de Tata Steel is een van de 
grootste staalconcerns grootste staalconcerns 

ter wereld, dus van ter wereld, dus van 
wezenlijk belang voor wezenlijk belang voor 

de Nederlandse econode Nederlandse econo--
mie. En uiteraard voor mie. En uiteraard voor 

IJmuiden, waar het IJmuiden, waar het 
staalbedrijf zich in 1918 staalbedrijf zich in 1918 
vestigde onder de naam vestigde onder de naam 

Koninklijke Hoogovens Koninklijke Hoogovens 
en Staalfabrieken NV. en Staalfabrieken NV. 

Jos van Kaam, projectJos van Kaam, project--
leider Sloop en Asbest leider Sloop en Asbest 

van Tata Steel: ‘Doordat van Tata Steel: ‘Doordat 
het bedrijf een keten het bedrijf een keten 

van opeenvolgende van opeenvolgende 
fabrieken is, is de fabrieken is, is de 

schade bij uitval door schade bij uitval door 
bijvoorbeeld een bijvoorbeeld een 

asbest calamiteit van asbest calamiteit van 
een van deze fabrieken een van deze fabrieken 

onevenredig veel onevenredig veel   
groter.’groter.’

‘Een juiste afweging 
van belangen’

De industrie moet voldoen aan asbestwetgeving die meer op de 

woningbouw dan op de industrie is afgestemd. Welke problemen 

komt u daardoor tegen bij asbestinventarisaties en -saneringen? 

En hoe lost u die in de praktijk op?

‘Neem bijvoorbeeld het bouwen van een containment in 

een fabriekshal van een volcontinubedrijf. Het is vaak niet 

mogelijk om met behulp van een containment een veilige 

werkplek voor de saneerders te realiseren. Dit heeft te 

maken met extreem hoge temperaturen waardoor brand-

gevaar zou kunnen ontstaan, het vaak aanwezige risico van 

gasvorming en de veelal zeer stoffige omgeving. Het 

gebruik van een containment vergroot dan eerder het 

risico voor de saneerders dan dat het beschermt.

We hebben al diverse situaties gehad waarbij het bijvoor-

beeld gezien de veiligheid (hoogte, beknelling, blijven 

haken) eigenlijk niet mogelijk was om te werken met onaf-

hankelijke leeflucht. Hierdoor is het niet altijd mogelijk 

om te saneren volgens de bijvoorbeeld in SMA-rt genoemde 

risicoklassen. Bij een volcontinuproces kun je niet zomaar 

een fabriek stilleggen of het productieproces verstoren. Je 

moet dus vaak afwijken, omdat de asbestwetgeving niet 

altijd voorziet in specifieke regelingen om onder industri-

ele omstandigheden te kunnen saneren. 

Eigenlijk moet in de inventarisatiefase de wijze van sane-

ren al goed ingeschat worden. Laatst moesten we een 

DE VISIE VAN DE INDUSTRIE

asbest verdachte klep lichten die bovenop een gasleiding zat. Pas als er gemeten 

is of de klep gasveilig is, mag er gesaneerd worden. De huidige asbestwetgeving 

is helaas vaak niet afgestemd op dergelijke situaties. Een inspecteur moet met 

betrekking tot industriële processen dus echt verstand van zaken hebben om 

een asbestinventarisatie voor ons op de juiste manier te kunnen aanvliegen.’

Maar branchevereniging VIA heeft toch door inspraak bij Ascert bewerkstelligd  

dat voor de industrie specifieke reguleringen gelden om aan de geldende eisen voor 

asbestinventarisatie te kunnen voldoen? Wat merkt u daarvan in de praktijk?  

Is dat een verbetering?

‘Op dit moment werken we hier nog niet zoveel van, ook omdat de VIA nog niet 

lang bestaat. Wat we in de praktijk aan problemen tegenkomen bij asbestinven-

tarisaties proberen we in samenspraak met het inventarisatiebureau op te los-

sen. Door alle mogelijke risico’s van tevoren goed in te schatten, met kennis van 

zaken naar oplossingen te zoeken en oog te hebben voor elkaars belang komen 

we altijd tot een oplossing. In de industrie kun je nu eenmaal niet altijd een rap-

port volgens het boekje maken. Je hebt rekening te houden met het productie-

proces en de risico’s hiervan. Daarom moeten de spelers in de asbestketen een 

juiste afweging en inschatting van risico’s en belangen kunnen maken. 

Hiervoor heb je als industrie dus een asbestinventariseerder nodig die kan mee-

denken en met kennis van zaken de juiste aanvliegroute kiest.’

U heeft zelf de certificaten DTA-A en asbestdeskundige, het certificaat dat het oude 

DTA-C vervangt. Verzorgt Tata Steel asbesttrainingen voor het eigen personeel?

‘Voor productie- en stafafdelingen organiseren wij presentaties hoe ze met 

asbest op de site moeten omgaan. Ook zijn er eigen Tata-voorschriften (QHSE). 

Bij vragen en calamiteiten kan de afdeling direct contact opnemen met onze 

DTA’s en asbestdeskundigen en melden dat er asbest in het spel is. Een staalcon-

cern als Tata Steel vindt het belangrijk om zelf de kennis in huis hebben hoe we 

met asbest op de site moeten omgaan. We kunnen een bedrijfsonderdeel niet 

zomaar stilleggen; dat kan tot onoverkomelijke problemen leiden. Hetzelfde 

geldt bijvoorbeeld in de glasindustrie; de glasmassa mag nooit stollen. Hopelijk 

gaat de VIA voor de industrie bewerkstelligen dat de wetgever meer oog krijgt 

voor de industriële knelpunten en de asbestwetgeving daarop aanpast.’ 
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Hans Vollenbroek, 

Groepsleider Techniek 

bij AkzoNobel: 

'Iedereen die 

werkzaam is binnen 

onze plants, weet hoe 

asbest eruit ziet. Als ze 

verdacht materiaal 

tegenkomen, is hun 

opdracht helder: het 

werk neerleggen. 

Vervolgens wordt de 

beslissingsboom 

ingezet, die duidelijk 

aangeeft wie we 

wanneer moeten 

waarschuwen.' 

Asbest is hitte bestendig, isolerend en niet-geleidend. Om deze eigenAsbest is hitte bestendig, isolerend en niet-geleidend. Om deze eigen--
schappen werd dit natuurproduct veel toegepast in de industrie. In veel schappen werd dit natuurproduct veel toegepast in de industrie. In veel 

fabrieken en industriële installaties van vóór 1994 kan asbest zit ten.fabrieken en industriële installaties van vóór 1994 kan asbest zit ten.

ASBEST IN DE INDUSTRIE IN DE INDUSTRIE

Juiste aanpak
De industrie is gebaat bij een 

efficiënte, kostenbesparende 

én veilige aanpak. Het is dus 

zaak om bij gepland onderhoud 

aan een oudere installatie 

rekening te houden met de 

eventuele vondst van asbest. 

Saneringen zijn dan tijdig in te 

plannen. Maar wat als asbest 

wordt ontdekt tijdens een 

calamiteit? Het productiepro-

ces stilleggen, is uiterst 

kostbaar. Om asbest beheers-

baar te maken, doen 

industriële organisaties er goed 

aan een asbestbeleids- en 

-beheersplan op te stellen. Dat 

begint met het in kaart 

brengen van de toepassingen 

en de risico’s. Een overzicht van 

installaties waarin asbest is 

verwerkt, zorgt ervoor dat bij 

onderhoud of een calamiteit de 

juiste voorzorgsmaatregelen 

worden genomen. Door inven-

tarisatierapporten te delen 

met contractors en andere 

betrokkenen, zijn ook zij goed 

voorbereid. Een complete 

inventarisatie van een industri-

eel complex is niet altijd 

haalbaar. Veel bedrijven laten 

installaties daarom inventari-

seren als er vermoedens zijn 

van asbest bij geplande 

werkzaamheden.

Ketenintegratie
Asbest slim in kaart brengen 

en snel schakelen vraagt om 

DE FEITEN
Uit de Nat ionale 

Asbestenquête  

blijk t dat: 
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samenspel met flexibele en 

betrouwbare partijen.  

Bijvoorbeeld voor snelle 

inventari saties, eindcontroles 

en monsteranalyses. In Neder-

land zijn verschillende 

inspectiebureaus, saneerders 

en laboratoria gespecialiseerd 

in het werken voor de industrie. 

De industrie kan deze strategi-

sche partners vroegtijdig 

betrekken om zo een minimale 

onderbreking van het produc-

tieproces, optimale veiligheid 

van de werkomgeving en zo 

min mogelijk faalkosten te 

realiseren. Met de juiste afspra-

ken kunnen zij ook snel 

handelen in het geval van een 

calamiteit.

De VIA
Verschillende industriële organi-

saties hebben hun krachten 

gebundeld in de VIA (Verenigd 

Industrie-overleg Asbest). 

Leden van de VIA zijn vertegen-

woordigd in de Werkkamer 

Asbest en het Centraal College 

van Deskundigen binnen 

Ascert. Doel van de VIA is de 

wetten, regels en normen op 

het gebied van asbest beter 

toepasbaar maken voor indus-

triële installaties. Het streven  

is om enkele aanvullingen en 

verduidelijking met betrekking 

tot asbest in de industrie  

door te voeren.

Volgens het Instituut Asbest-

slachtoffers (IAS) vindt 

blootstelling aan asbest vooral 

plaats in de bouwnijverheid/

installatiebouw en in de indus-

trie. Dat kan gebeuren tijdens 

gepland onderhoud, door 

onvoorziene omstandigheden 

of bij een calamiteit. Daarbij 

spelen factoren als hitte, 

gasvorming en chemicaliën 

een rol. Veiligheid staat 

voorop, maar elke minimale 

verstoring van het productie-

proces kost geld. Tegelijkertijd 

wordt de wet- en regelgeving 

op het gebied van asbest 

geregeld aangescherpt. 

De industrie staat voor een 

grote uitdaging. 
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HOOFDSTUK 3

OVERBODIGE LUXE?OVERBODIGE LUXE?
Risicobeoordeling

Bij regulier mutatieonderhoud bleek dat vier portiekflats van 

Pré Wonen aan de Bazelstraat in Haarlem hard toe waren aan 

een grondige opknapbeurt. Sloop was nog geen optie. Behalve 

betonschade aan het bouwskelet waren al twee keer deuren van 

de bergingen onderin de flats ingetrapt. Ze bleken aan de bin-

nenkant met een door veroudering inmiddels niet meer hecht-

gebonden asbestplaat bekleed te zijn; de corporatie moest 

meteen stappen ondernemen om onrust onder de bewoners te 

voorkomen. 

Het scenario lag klaar: de corporatie had in november 2013 

haar asbestrichtlijn geactualiseerd. Met daarin het protocol 

hoe om te gaan met asbesthoudende toepassingen. Van meet 

af aan heeft het projectteam van Pré Wonen intensief samen-

gewerkt met de ketenpartners – asbestinventarisatiebureau, 

asbestsaneerder en de aannemer, later de GGD en de 

Omgevingsdienst IJmond – om het juiste plan van aanpak op 

te stellen. Half maart 2015 is het startschot gegeven voor de 

grootste asbestinventarisatie en -sanering waarmee Pré 

Wonen tot nu toe geconfronteerd is. 

Een gefaseerde, efficiënte aanpak, heldere communicatie met 

alle stakeholders en een onkostenvergoeding per berging van 

150 euro waren de Haarlemmerolie voor de succesvolle sane-

ring. Half juni konden de bewoners hun bergingen weer veilig 

betreden. De saneringskosten vielen echter wel tegen: de 

geraamde twee ton was met een ton overschreden. Niet ver-

wonderlijk overigens: uit maar liefst 80 van de 153 bergingen 

zijn asbestverdachte inboedels afgevoerd. 

Elk project waarbij asbest gesaneerd wordt, begint met een 

asbestinventarisatie, zoals in het vorige hoofdstuk is beschre-

ven. De inventarisatie kan een aantal scenario’s opleveren. 
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RISICOBEOORDELING

die gaan plaatsvinden. De volgende twee scenario's vallen ech-

ter al jaren onder de NEN 2991 Risicobepaling. Die is ontwik-

keld om in kaart te brengen wat de risico’s zijn: waar zit het 

asbest, welke risico’s levert het wel of niet op, en hoe hoog is de 

concentratie aan asbestvezels in de lucht.

Door gebrek (op basis van voortschrijdend inzicht) aan een 

specifieke norm is de NEN 2991 voor de twee laatste hier 

geschetste scenario’s gebruikt. De NEN 2991 Risicobepaling 

schrijft voor dat altijd kleef- en luchtmonsters genomen moe-

ten worden om de asbestverontreiniging in kaart te brengen 

(kleefmonsters zijn inmiddels, conform de NEN 2991-strate-

gie, onderdeel geworden van de inventarisatie). Een tijdro-

vende, maar ook dure procedure waartegen steeds meer 

weerstand ontstond in de asbestketen. Is dit onderzoek wel 

altijd nodig? Bijvoorbeeld ook om enkel te bepalen tot waar 

een verontreiniging strekt. Als er een vermoeden van direct 

risico voor gebruikers is, is de NEN 2991 vanzelfsprekend de 

juiste norm om alle risico’s goed in kaart te kunnen brengen. 

Maar om dezelfde procedure te moeten doorlopen bij enkel 

het inkaderen van de verontreiniging, werd als onnodig en 

kostenverhogend gezien. Daarom is in het nieuwe certificatie-

schema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering de 

procedure aangepast en afgestemd met de NEN 2991. De aan-

pak is meer pragmatisch: in eerste instantie wordt er alleen 

visueel waargenomen en worden er kleefmonsters genomen. 

Bij een positief resultaat en een mogelijke blootstelling (dit is 

afhankelijk van het gebruik van de ruimte), kan er besloten 

worden om aanvullende luchtmetingen te doen. 

Risicobeoordeling in de praktijkRisicobeoordeling in de praktijk
Een risicobeoordeling levert twee uitkomsten op: duidelijk-

heid over welk asbest direct een actueel risico oplevert en ver-

wijderd moet worden en duidelijkheid over asbesthoudende 

materialen die in het gebouw of de constructie kunnen achter-

blijven. Verwijdering is in principe pas nodig voorafgaand aan 

sloop of renovatie. In alle situaties waarin wordt besloten om 

asbesthoudende materialen te laten zitten, beveelt NEN 2991 

aan om een asbestbeheersplan op te stellen. Een risicobeoor-

deling bestaat uit een visuele inspectie en het nemen van 

ASBESTFEIT 

Een r isicobeoorde-

ling maakt duidelijk 

wat de actuele 

asbestr isico’s z ijn 

voor bewoners en 

gebruikers van een 

pand of object van 

vóór 1994. Ook geef t 

een r isicobeoorde-

ling antwoord op de 

vraag hoe die r isi-

co’s het beste 

kunnen worden 

aangepakt.

Scenario een: er is geen asbest aangetroffen, dus saneren is van 

de baan. Scenario twee: er is wel asbest aangetroffen, maar dat 

is niet beschadigd en het levert geen direct risico op voor mens 

en milieu. De vraag of het wel of niet gesaneerd moet worden, 

is aan de opdrachtgever. Als derde scenario valt te denken aan 

asbest dat beschadigd is: er liggen stukjes asbest op de grond en 

er kan sprake zijn van een asbestverontreiniging. Het vierde 

scenario is dat het sterke vermoeden bestaat dat een ruimte 

een verhoogde kans op blootstelling aan asbest voor gebruikers 

oplevert. 

Wat er moet gebeuren bij de eerste twee scenario’s is duidelijk: 

of er zit asbest of er zit geen asbest, waarbij het wel of niet sane-

ren afhangt van de keuze van de eigenaar of de werkzaamheden 

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Bij een risicobeoordeling spelen verschillende partijen een rol. Een overzicht van wie 

wat doet en waar de (eind)verantwoordelijkheden liggen binnen het proces van de 

risicobeoordeling:

Opdrachtgever

• geeft de opdracht tot risicobeoordeling;

•  laat een beheersplan opstellen voor achterblijvend hechtgebonden asbesthoudend 

materiaal;

• zorgt voor periodieke controle.

Gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

•  voldoet aan alle eisen zoals gesteld in het certificatieschema voor 

asbestinventarisatie en asbestverwijdering;

• voert het onderzoek uit volgens de richtlijnen van NEN 2991; 

• bepaalt het potentiële en het actuele risico;

•  adviseert de opdrachtgever (eventueel) over ontruiming en maatregelen ter 

voorkoming van verspreiding.

Geaccrediteerd laboratorium

•  is in het bezit van een geldige accreditatie;

•  zorgt voor analyse en monsterneming conform NEN ISO 14966 voor SEM-analyses 

(Scanning Elektronen Microscopie).

l

25

l

l

ASBESTFEIT

Alleen gecer t if iceerde 

bureaus mogen 

asbest  inventar i sat ies 

uitvoeren. Deze  

cer t if icat ie-eis 

garandeer t echter niet 

dat al le bureaus een-

zelfde, hoge kwaliteit  

werk leveren.
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ASBESTFEIT

NEN 2991-onderzoek 

is nodig om te kun-

nen beoordelen of 

gebruikers en der-

den in gebouwen, 

woningen, con-

struct ies, objecten 

en leegstaande 

bouwwerken het 

r isico lopen om aan 

asbest te worden 

blootgesteld als 

blijk t dat er in het 

verleden asbesthou-

dende mater ialen 

z ijn verwerkt.

l

l

lucht- en stofmonsters volgens de richtlijnen van NEN 2991. 

Alle monsters worden door een laborant via SEM-analyse 

(Scanning Elektronen Microscopie) onderzocht. Hiervoor geldt 

de normering NEN-ISO 14966.

Bij het nemen van monsters en metingen zijn de volgende pun-

ten van belang:

• het bepalen van de hechtgebondenheid van het asbest;

• de beoordeling van potentiële blootstelling bij gebruik.

Een risicobeoordeling vindt altijd plaats onder worst case-con-

dities. Dat wil zeggen dat onderzoek wordt gedaan in die ruim-

ten waar een mogelijk risicovolle asbestbron aanwezig is. 

Verder moeten ramen en deuren dicht blijven. Als de inspec-

teur of laborant de kans op verhoogde asbestconcentraties in 

het gebouw reëel acht, zal hij in ‘vol tenue’ de locatie betreden, 

met persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk 4).

Bij het doen van metingen houdt de laborant of inspecteur 

zich aan de richtlijnen van NEN 2991. De Inspectie SZW kan 

voor specifieke werkzaamheden echter aanvullende metin-

gen verlangen, waarbij zij geen genoegen neemt met de alge-

hele risicobeoordeling voor gebruikers van gebouwen. De 

Inspectie SZW adviseert steeds vaker om ook metingen con-

form de NEN 2939 te doen om te bepalen wat de concentratie 

aan respirabele asbestvezels is. Er moet worden uitgegaan 

van worst case-scenario’s zoals die zich kunnen voordoen tij-

dens de dagelijkse werkzaamheden van de in het gebouw aan-

wezige werknemers.

De laborant of inspecteur moet hiervoor met behulp van per-

sonal air sampling (PAS-meting) nagaan wat het actuele en 

potentiële gevaar is voor werknemers in verschillende func-

ties. Iemand van de technische dienst die af en toe een pla-

fondplaat moet optillen, loopt immers een ander risico dan 

een bureaumedewerker. Door met PAS-metingen te werken, 

kan dit in kaart worden gebracht. Dergelijke metingen vra-

gen vanzelfsprekend meer tijd en geld, maar leveren in alle 

opzichten een zeer waardevol resultaat op. Niet alleen wordt 

het risico voor werknemers op deze manier goed in kaart 

gebracht. Als blijkt dat er geen risico aanwezig is, dan koopt 

de opdrachtgever er ook de zekerheid mee dat de handhaver 

zijn gebouw niet tijdelijk zal sluiten. 

Is er sprake van een bouwval, een verlaten fabrieksterrein 

of andere gebouwen/constructies die in onbeheerde staat 

verkeren? De onderzoeker zal dan extra letten op risico-

volle situaties. Die kunnen onder meer ontstaan als het 

terrein toegankelijk is voor personen, als er beschadigde 

en/of verweerde asbesthoudende materialen liggen of als er 

sprake is van brandstichting of vandalisme en aanwezige 

bodemverontreiniging.

De kans dat normoverschrijdende asbestconcentraties aan de 

rand van een dergelijk terrein in de lucht worden vastgesteld, is 

zeer gering. Tenzij er een aanzienlijke hoeveelheid niet-hecht-

gebonden materialen aanwezig is. Het uitvoeren van luchtme-

tingen heeft in zo’n geval dus weinig meerwaarde. Al kan als 

gevolg van bijvoorbeeld vandalisme – zoals het kapot trappen 

van plaatmateriaal – plaatselijk wél blootstelling optreden. In 

een dergelijke situatie wordt aanbevolen op korte termijn te 

saneren. Is verwijdering van het asbest niet meteen mogelijk, 

NEN 2991: risico’s uitsluiten

NEN 2991 is de normatieve handleiding voor risicobeoordeling. Tijdens een NEN 

2991-onderzoek wordt een gebouw of constructie getoetst op potentiële blootstelling 

aan asbest, en wordt ook onderzocht of er sprake is van actuele asbestblootstelling  

via de lucht.

Het onderzoek is nodig om te kunnen beoordelen of gebruikers en derden in 

gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken het risico 

lopen om aan asbest te worden blootgesteld als blijkt dat er in het verleden 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Een NEN 2991-onderzoek ofwel risicobeoordeling is een vervolgonderzoek, dat niet per 

se hoeft te worden uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest 

(DIA-inspecteur) van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Het mag ook door 

een geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd. 

Monsterneming en -analyse vallen onder de accreditatieplicht van NEN-ISO 14966 

(Asbestanalyses Elektronenmicroscopie).

ASBESTFEIT

Asbest inventar i-

sat ies die t ien tot 

v ij f t ien jaar geleden 

z ijn uitgevoerd, 

hebben weinig 

waarde meer. Wat 

dest ijds nog door de 

beugel  

kon, kan door  

vernieuwde  

regelgev ing en 

onderzoeksmetho-

den vandaag de dag 

niet meer.

l
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ASBESTFEIT 

Wanneer wordt 

besloten om asbest-

houdende 

mater ialen te laten 

z it ten, dan beveelt 

NEN 2991 in ál le 

situat ies aan om een 

asbestbeheersplan 

op te stellen.

dan zal de inspecteur of laborant de aanbeveling doen het ter-

rein af te sluiten en een asbestbeheersplan op te stellen.

Globaal en officieel valt een risicobeoordeling in twee delen 

uiteen:

•  classificatie gericht op de veiligheid van gebouwgebruikers 

(actueel risico);

•  het in kaart brengen van een mogelijke verontreiniging (van 

belang voor de asbestsanering).

Een onmisbare schakelEen onmisbare schakel
Alle ontdekte risico’s moeten in een NEN 2991-rapport worden 

vastgelegd. Aan de hand hiervan wordt een beheersplan met 

gebruikersprotocol opgesteld. Het asbestbeheersplan (zie 

hoofdstuk 5) schrijft het monitoren van de locatie voor, totdat 

uiteindelijk alle risico’s die de achtergebleven asbestbron kan 

opleveren, zijn weggenomen.

SEM: technologisch hoogstandje

Bij de analyse van lucht- en stofmonsters tijdens een risicobeoordeling gebruikt het 

geaccrediteerde laboratorium zogeheten Scanning Elektronen Microscopie (SEM), in 

combinatie met het röntgenmicroanalyse- ofwel detectiesysteem EDX. SEM- en 

EDX-technologie zijn relatief duur, maar tezamen bieden ze 100 procent zekerheid of 

en welk asbest er zit in aangetroffen materialen. Bij lucht- en stofmonsters is optische 

analyse minder secuur. Daarmee kan minder sterk op het materiaal worden 

ingezoomd.

Door gebruik te maken van SEM kan de laborant stofvezels of luchtmonsters waarin 

asbest wordt vermoed, tot 300.000 keer vergroten. Het monster wordt als een soort 

maanlandschap zichtbaar op een beeldscherm. Dankzij deze vergroting kan de laborant 

tot op elementniveau zoeken naar asbestdeeltjes. Door de koppeling met 

EDX-technologie kan vervolgens exact worden vastgesteld om wat voor 

asbesttoepassing het gaat. Zelfs als de laborant geen flauw idee heeft van de 

samenstelling van het materiaal, is hij met behulp van EDX in staat de chemische 

samenstelling van een materiaal of stofmonster te ontleden. Er bestaat geen andere 

techniek die op dit gebied zo nauwkeurig is.

l

EEN RISICOBEOORDELING MAAKT DUIDELIJK 
WAT DE ACTUELE ASBESTRISICO'S ZIJN VOOR 
BEWONERS EN GEBRUIKERS VAN EEN PAND  
OF OBJECT VAN VÓÓR 1994.
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RISICOBEOORDELING

ASBESTFEIT

Het asbestbeheers-

plan schr ijf t het 

monitoren van de 

locat ie voor, totdat 

al le r isico’s die de

achtergebleven 

asbest toepassingen 

kunnen opleveren, 

z ijn weggenomen.

Ook bij calamiteiten (in gebouwen, woningen, de bebouwde of 

agrarische omgeving enzovoorts) bewijst de risicobeoordeling 

haar waarde. Kortom: een onmisbare schakel in de asbestke-

ten, die echter vanwege het prijskaartje dat eraan hangt, niet 

altijd door iedereen op waarde wordt geschat. Terwijl onomsto-

telijk vaststaat dat vermeende asbestrisico’s in Nederland door 

een grotere inzet van risicobeoordelingen aanzienlijk kunnen 

worden teruggedrongen.

Voor alle duidelijkheid…

Om aan alle verwarring rond de wijze van inventariseren en rapporteren voorgoed een 

einde te maken is het Stroomschema ‘Inkadering asbestverontreiniging’ opgesteld.  

Dit stroomschema is opgenomen in het certificatieschema voor asbestinventarisatie 

en asbestverwijdering. Het beschrijft hoe onderzoekers moeten omgaan met 

beschadigde asbesttoepassingen en met locaties die mogelijk met asbest 

verontreinigd zijn.

Het stroomschema biedt handhavers, opdrachtgevers en aannemers een eenduidig  

en objectief inventarisatierapport, en geeft helder de aanpak en bijbehorende stappen 

weer voor het opstellen van een eenduidige rapportage. Dankzij eenduidigheid in de 

rapportage zijn sloopmeldingen ook objectiever te beoordelen door 

vergunningverleners en toezichthouders. Deels biedt het stroomschema ook 

risicopreventie voor de medewerkers van de sloopaannemer. Aan de hand van de 

uitkomsten is te bepalen hoe, waar en wat zij moeten saneren, in welke risicoklasse  

en wat nodig is om het werk veilig uit te voeren.

Goed informeren is cruciaal 

Tijdens renovatiewerkzaamheden aan twee daken in de Stanleylaan 

in Utrecht troffen onderhoudsmonteurs een gevaarlijke variant van 

amfibool asbest aan. Ze meldden dit aan de eigenaar, 

woningcorporatie Mitros, die besloot een deel van de wijk te 

ontruimen. Bijna 200 gezinnen moesten hun huis verlaten. Eenmaal 

bekomen van de eerste schrik, sloeg de twijfel toe: zouden ze aan 

asbest zijn blootgesteld? Liep hun gezondheid gevaar? Wie kon 

daarover opheldering geven? 

Bij asbestincidenten en -calamiteiten kan men zich het beste tot de 

GGD wenden. De GGD moet zich aan de RIVM-richtlijn houden, die 

alle kennis bundelt die over asbest voorhanden is. Zo ook welke 

maatregelen vereist zijn bij asbestincidenten en -calamiteiten en 

binnen welke termijn de sanering moet plaatsvinden. 

Over de aanpak van de situatie in Kanaleneiland schrijft de Utrechtse 

GGD in haar rapport: 'Advies over asbest in woningen is maatwerk en 

is erop gericht gezondheidsschade te voorkomen. Het uitgangspunt 

hierbij is dat "niet-ingrijpende maatregelen" altijd zo spoedig mogelijk 

worden genomen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mensen goed 

worden geïnformeerd over de situatie en dat zoveel mogelijk wordt 

voorkomen dat asbestvezels vrijkomen en zich kunnen verspreiden. 

"Ingrijpende maatregelen" (bijvoorbeeld mensen tijdelijk elders 

huisvesten) kunnen grote emotionele, psychosociale, financiële of 

organisatorische gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat de 

gevolgen van dergelijke maatregelen in verhouding staan tot het 

gezondheidsrisico door de asbestblootstelling.'



EEN INVENTARISATIE KAN OOK ALS
VOORWAARDE WORDEN GESTELD BIJ HET 
AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING.



86 87 

INTERVIEW

De sanering in de De sanering in de 
Bazelstraat in Haarlem, Bazelstraat in Haarlem, 

waarover u aan het waarover u aan het 
begin van dit hoofdstuk begin van dit hoofdstuk 
kon lezen, is vlekkeloos kon lezen, is vlekkeloos 

verlopen. Met name verlopen. Met name 
door op feiten gebadoor op feiten geba--

seerd, helder en seerd, helder en 
duidelijk te communiduidelijk te communi--

ceren met alle ceren met alle 
stakeholders in het stakeholders in het 

asbestverwijderingsasbestverwijderings--
proces. Pré Wonen trad proces. Pré Wonen trad 

iedereen met open iedereen met open 
vizier tegemoet. vizier tegemoet. 

Karin Veldkamp, Karin Veldkamp, 
voormalig milieucoörvoormalig milieucoör--
dinator bij Pré Wonen, dinator bij Pré Wonen, 

was lid van het projectwas lid van het project--
team dat de sanering team dat de sanering 

aanstuurde.aanstuurde.

Met open vizier 

Welke aanpak heeft Pré Wonen gekozen?

‘Er is een risicobeoordeling gemaakt volgens NEN 2991. Op 

basis van de onderzoeksresultaten hebben wij de bewoners 

informatie verstrekt over de stand van zaken en het plan 

van aanpak. Er bleek geen actief risico te zijn, dat waren de 

harde feiten en dat was dus heel geruststellend. Mogelijke 

paniek was meteen gesust.’ 

‘Vanaf het begin is er intensief overlegd met de ketenpart-

ners om tot een juist plan van aanpak te komen. Dat werd 

verdeeld in een aantal fasen: eerst een inventarisatie van 

de algemene ruimten als basis voor de vervolgaanpak en 

voorlichting van de bewoners. Met daarbij een strakke 

planning voor de sanering. De deuren moesten vervangen 

worden, en daarover hebben we per portiek met alle bewo-

ners gepraat. Om het contact met de bewoners zo laag-

drempelig mogelijk te maken is een van de portiekflats 

ingericht als informatiecentrum.’ 

Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt?

‘Kosten, veiligheid en onderhoud. Slopen was voorlopig 

geen optie. De afweging was dus: wat kost het inpakken en 

beheersen van de asbesttoepassing voor de rest van de 

levensduur ten opzichte van nu complexmatig saneren. En 

wat voor risico lopen de bewoners en wat doet dit met het 

gevoel van veiligheid als er weer een deur ingetrapt wordt? 

Dan het onderhoud: wat zijn de plannen voor dit complex, 

wat valt te combineren? Omdat er nu intensief contact 

nodig was, hebben wij van de gelegenheid gebruikgemaakt 

om de bewoners hierover te informeren en te bevragen in 

een enquête.’ 

DE VISIE VAN WONINGCORPORATIE PRÉ WONEN

Wie heeft het plan van aanpak opgesteld?

‘De AsbestBeheerGroep van Pré Wonen bestaat uit zes asbestdeskundigen. Op 

dit project heeft de projectleider, zelf lid van de asbestbeheergroep, nauw 

samengewerkt met een consulent Wijkbeheer en de milieucoördinator ter 

ondersteuning. We zijn ook meteen met alle bij de inventarisatie en sanering 

betrokken partijen en de aannemer aan tafel gaan zitten om het hele plan van 

aanpak en de planning goed uit te werken. Ook de GGD en de Omgevingsdienst 

IJmond waren betrokken bij de voorbereiding.’

De bewoners reageerden over het algemeen vrij rustig: het verhaal was eendui-

dig en helder, en de vergoeding voor de overlast van 150 euro hielp mensen ook 

over de drempel om de afstandsverklaring voor de inboedel van hun berging te 

tekenen. De centrale fietsenstalling viel in goede aarde. Datzelfde gold voor de 

24/7 bereikbaarheid, het wekelijkse spreekuur en het informatiecentrum vlak-

bij: er was altijd iemand die het opnieuw wilde uitleggen en gevoelens van onvei-

ligheid kon wegnemen. 

De geleerde lessen: volgende keer meer aandacht vooraf voor bewoners die het 

moeilijk kunnen begrijpen, om problemen achteraf te voorkomen. Ook gezien de 

sociale kaart van een complex. Veldkamp: ‘Ook wil ik wijzen op de tegenstrijdig-

heid van het Arbeidsvoorwaardenbesluit en werkelijke gezondheidsrisico’s. Op 

grond daarvan konden we de bewoners niet vragen de bergingen voor de sane-

ring leeg te halen. Misschien kan de GGD hier voortaan een grotere rol in spe-

len. De verwachte kosten zijn erg opgelopen. Dit kwam mede omdat vooraf niet 

bekend was wat we in de bergingen zouden aantreffen en doordat er veel meer 

inboedels verwijderd zijn dan verwacht.’

Dankzij de consequente aanpak van alle betrokken partijen verliep de uitvoe-

ring van de sanering geheel volgens planning. Kernboodschap voor de toe-

komst: ‘Vooral persoonlijke contacten realiseren en begrip hebben voor de emo-

ties van de bewoner. Zowel qua gevoel van veiligheid als qua emotie bij het 

eventueel verwijderen van goederen. Dat is wel ingrijpend geweest voor de 

bewoners. Eenduidig blijven. Discussiëren mag, maar niet gaan onderhandelen. 

Ongeruste bewoners konden contact opnemen met de GGD. De GGD heeft voor 

ons meegelezen met de bewonersbrieven en kreeg onze inventarisatierapporten. 

Dat contact was voor ons erg belangrijk. De procedure is – zeker qua communi-

catie – maatwerk en een serieuze voorbereiding; met alle partijen om tafel en 

met hetzelfde verhaal naar buiten.’
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UIT DE PRAKTIJK

Asbestsaneerder 

Man&Mach gaat 

samen met LTO Noord 

ruim 175.000 m2 

golfplaten daken 

saneren. Algemeen 

directeur Sjoerd Kuiper: 

‘Als een dak erg 

verweerd is, maakt dat 

de sanering lastiger. 

Ook dan pak je de 

platen zoveel mogelijk 

in zijn geheel op, maar 

je moet ook alle 

afgebroken stukjes 

opzoeken of opzuigen. 

In Groningen, waar we 

veel te maken hebben 

met asbestdaken waar 

riet onder ligt, brengt 

daksanering extra 

schoonmaakwerk met 

zich mee.’ 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dat heef t de overheid Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dat heef t de overheid   
in 2015 bepaald. Door verwering van de daken door atmosferische in 2015 bepaald. Door verwering van de daken door atmosferische 

omstandigheden zoals regen of het afwaaien van verontreinigd mos, komen omstandigheden zoals regen of het afwaaien van verontreinigd mos, komen 
asbestvezels in de lucht terecht, of ze verspreiden zich in de bodem. asbestvezels in de lucht terecht, of ze verspreiden zich in de bodem. 

Dit vormt een risico voor de volksgezondheid en het milieu.Dit vormt een risico voor de volksgezondheid en het milieu.

ASBEST OP HET DAK OP HET DAK bodem ‘ernstig verontreinigd’ 

is met asbest. Op nog eens 

100.000 locaties is er sprake 

van onaanvaardbare risico's. 

Dat betekent dat de bodem 

met spoed gesaneerd moet 

worden. Rond de gebouwen 

met asbestdaken is de bodem 

soms tot meters van het 

gebouw en tot dieptes van 

meer dan dertig centimeter 

vervuild met asbest.

Integrale aanpak 
sanering
Het verbod op asbestdaken 

vraagt om grondige sanering 

in de komende jaren. Een 

gecombineerde aanpak is hier 

raadzaam: als bij de inventari-

satie blijkt dat het dak erg 

verweerd of beschadigd is, is 

het wijs om ook de toplaag 

van de bodem te onderzoe-

ken. Mocht de grond ernstig 

met asbest verontreinigd zijn, 

dan is vaak de beste optie om 

de verontreiniging te ontgra-

ven en af te voeren. In 

sommige gevallen is het 

mogelijk om het asbest 

beheersbaar te maken door 

het aanbrengen van een 

halfverharding of leeflaag, of 

door het af te dekken met een 

l

gesloten verharding zoals een 

gesloten bestrating of asfalt. 

Kanttekening hierbij is dat je 

dan nooit meer de grond in 

kan zonder dat je het asbest 

weer tegenkomt en hier de 

juiste wettelijke procedures 

voor moet doorlopen.

Subsidie
Om deze megaklus beter 

behapbaar te maken, heeft de 

overheid de Subsidieregeling 

verwijderen asbestdaken in het 

leven geroepen. Particulieren, 

(agrarische) bedrijven, 

non-profit organisaties en 

overheden kunnen gebruik 

maken van deze regeling. De 

subsidie bedraagt € 4,50 per 

m² verwijderd asbestdak, met 

een maximum van € 25.000 

per adres. Alleen daken met 

een minimale oppervlakte van 

35 m2 komen in aanmerking 

voor de subsidie. Elk jaar wordt 

er een nieuw budget beschik-

baar gesteld, voor 2017 is dat 

€ 25 miljoen. De regeling 

vervalt per 1 januari 2020. 

Om gebruik te maken van de 

subsidie, moet de aanvrager 

aan een aantal voorwaarden 

voldoen. Deze zijn te vinden  

op www.rvo.nl. 

Neergedwarrelde asbestvezels 

kunnen zich snel verspreiden 

via zogenaamde ‘looproutes’. 

Het asbest wordt onder 

schoenzolen meegenomen in 

woningen, bedrijven, stallen of 

auto’s. Daar ligt het risico op 

inademing door bewoners, 

medewerkers en gebouwbe-

zoekers op de loer.

Van dak naar bodem
80% van de emissie van 

asbestvezels is toe te schrijven 

aan uitspoeling door regenwa-

ter. Met bodemverontreiniging 

tot gevolg. Onderzoek wijst uit 

dat naar schatting op 100.000 

locaties in Nederland de 

Onder de Onder de

DE FEITEN

•  Nederland telt ongeveer 80 tot 100 

miljoen m2 asbesthoudende dakplaten 

en gevelbekleding, waarvan 75% in de 

agrarische sector. 

•  Zo’n 600.000 fabrieken en woningen 

zijn ook voorzien van asbestdaken.

•  Een dak van 1000 m2 vol met 

asbestplaten verliest door verwering 

jaarlijks gemiddeld een kilo aan 

asbestvezels.

 Loep  Loep



ELK PROJECT WAARBIJ ASBEST GESANEERD WORDT,  
BEGINT MET EEN ASBESTINVENTARISATIE.
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HET BETERE REGELWERKHET BETERE REGELWERK
Handhaving en toezicht

Een technisch installatiebedrijf dat zich bezighoudt met 

onderhoud en beheer van grote technische installaties kreeg 

een poos terug een zware boete opgelegd. Bij een steekproef-

controle van het bedrijfsterrein door de Inspectie SZW zijn 

namelijk niet-hechtgebonden asbesthoudende pakkingen tus-

sen het gewone afval in de vuilcontainer aangetroffen. Die ble-

ken afkomstig te zijn uit een ketelhuis en waren het jaar ervoor 

door het bedrijf verwijderd uit afsluiters en pompen. 

Het bedrijf beschikte niet over de vereiste certificering om 

asbest te mogen verwijderen, noch had er een asbestinventari-

satie plaatsgevonden voordat de pakkingen verwijderd zijn. 

Verder was het asbesthoudende afval niet volgens de regels ver-

pakt en simpelweg in de verzamelcontainer gestort. Tijdens het 

verwijderen van de pakkingen zijn geen beschermende maatre-

gelen genomen, en er is niet onder asbestcondities in contain-

ment of glove bag gewerkt. Medewerkers zijn dus mogelijk 

blootgesteld aan asbestvezels. En dat terwijl het bedrijf volgens 

de rechter had kunnen weten dat er tijdens het werk risico op 

asbestverontreiniging kon optreden. Er zaten immers duide-

lijk zichtbare stickers met de tekst ‘asbestverdacht’ bij de 

afsluiters en pompen.

Niemand zal de uitspraak van de rechter in twijfel trekken. Wel 

is dit een goed voorbeeld van een situatie die toezichthouders 

en handhavers in de praktijk nog regelmatig tegenkomen. Vaak 

is er natuurlijk helemaal geen sprake van opzet. In veel geval-

len is het een samenloop van omstandigheden, waar meerdere 

partijen bij betrokken zijn.

Goed handhaven vereist inhoudelijke kennis van de asbestketen 

en de actuele wet- en regelgeving. Daarmee ligt er een aanzien-

lijke verantwoordelijkheid op het bordje van de toezicht houder. 

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een sloopmelding 

 VERRICHT DE INVENTARISATIE IN CONTAINMENT ALS ER EEN 
VERMOEDEN IS VAN ZWAAR MET ASBESTHOUDENDE 
MATERIALEN VERONTREINIGDE RUIMTEN.
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HANDHAVING EN TOEZICHT

ASBESTFEIT

Gemeenten en 

omgevingsdiensten 

spelen in de  

asbestketen een 

belangr ijke rol als 

handhavers van 

wet- en regelge-

ving. Samen met 

andere (overheids)- 

instant ies z ien ze 

toe op een juiste 

uitvoer ing van 

asbestsaner ings-

trajecten.

gemeenten specifieke taken, zoals toezicht op en controle van 

de asbestketen, uitbesteden en zodoende specifieke kennis 

regionaal geconcentreerd wordt. Door onderling nauw samen 

te werken en kennis en ervaring uit te wisselen zullen asbestca-

lamiteiten beter in de hand te houden zijn en geen onnodige 

onrust onder de bevolking veroorzaken. Het moet en kan steeds 

nog beter als het om Nederland asbestveilig gaat!

moet die per keer alle ins en outs van een in de regel complexe 

materie overzien. Dit vraagt om een continue investering in 

kennis, maar ook om een tijdige (!) uitwisseling daarvan met de 

andere spelers uit de keten. 

Transparant werkt het best!Transparant werkt het best!
Gemeenten en omgevingsdiensten spelen in de asbestketen 

een belangrijke rol als toezichthouders en handhavers van 

geldende wet- en regelgeving. In samenspel met andere 

(overheids)instanties zien ze toe op een juiste uitvoering 

van asbestsaneringstrajecten. Ambtenaren die handhaven 

en/of toezicht houden, volgen minimaal een opleiding tot 

asbestdeskundige.

Desondanks kan het voorkomen dat een goede inhoudelijke 

toetsing van de melding achterwege blijft. Onder andere van-

wege werkdruk wordt bij de beoordeling van een (asbest)sloop-

melding te vaak volstaan met een check of alle benodigde 

documenten zijn ingeleverd en op de juiste wijze ingevuld. Een 

inhoudelijke toetsing blijft dan achterwege.

Toezicht en handhaving op het gebied van asbest waren oor-

spronkelijk gemeentelijke taken, maar worden steeds meer 

uitbesteed aan omgevingsdiensten. Zij nemen de uitvoering 

van IenM-taken (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) over 

van gemeenten, provincie en waterschappen. In de omgevings-

diensten werken gemeenten en provincies samen op het gebied 

van complexe, bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringsta-

ken, zoals asbest, bodem en afval.

Ter voorbereiding op de Omgevingswet (van hetzelfde minis-

terie) die naar verwachting in 2019 van kracht wordt, zijn 

inmiddels 29 omgevingsdiensten opgericht, verenigd in 

Omgevingsdienst NL (www.omgevingsdienst.nl). In het kader 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de omge-

vingsdiensten belast met de uitvoering van ketentoezicht op 

het gebied van het omgevingsrecht. Daaronder vallen ook 

regionaal toezicht, toezicht en handhaving op het gebied van 

de Wet milieubeheer (Wm), zoals neergelegd in het basista-

kenpakket. Keten hand having op het gebied van asbest, 

bodem en afval vormt daar een onderdeel van. 

Met de komst van de omgevingsdiensten hoopt het Rijk dat 

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit bevat de richtlijnen voor slopen en asbest. Naast het Bouwbesluit 

2012 gelden ook de regels van het Asbestverwijderings besluit 2005, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Woningwet. 

Op hoofdlijnen samengevat:

•  De omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet is 

vervallen. Sinds 2012 geldt een meldingsplicht ofwel moet er een sloopmelding bij de 

gemeente of omgevingsdienst worden ingediend. Er zijn echter uitzonderingen: de 

Monumentenwet (beschermd stads- en dorpsgezicht, historisch pand) kan toch 

voorschrijven dat een omgevingsvergunning slopen vereist is. 

•  Een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en bij het 

verwijderen van asbest.

•  De opdrachtgever of saneerder moet de sloopmelding minimaal vier weken voor 

aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen. In sommige gevallen kan afgeweken 

worden van deze termijn, bijvoorbeeld bij een calamiteit. 

•  In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag de 

sloopmelding tot vijf werkdagen van tevoren worden ingediend. Dit kan als de 

normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het 

gebruiksgenot.

•  De sloopaannemer moet de geplande werkzaamheden twee dagen voor aanvang 

ervan melden bij de toezichthouder.

•  Bij een sloopmelding moet de opdrachtgever of saneerder alle adresgegevens van de 

gebouweigenaar op het meldingsformulier invullen en een 

asbestinventarisatierapport overleggen. Dat schrijft niet het Bouwbesluit voor, maar 

artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Voor gebouwen die dateren van 

na 1 januari 1994 is geen asbestinventarisatierapport nodig.

 Voor meer informatie: www.infomil.nl.
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HANDHAVING EN TOEZICHT

ASBESTFEIT

De huidige wetge-

ving die handhavers 

en toezichthouders 

als jur idische  

leidraad voor hun 

werkzaamheden 

gebruiken, z ijn  

het Asbest-

verwijder ings besluit 

2005 en het 

Arbobesluit .

Dit hoofdstuk draagt aan dit proces van voortgaande verbete-

ring een steentje bij, met name door het vergroten van transpa-

rantie: alle ins en outs van de meldingsprocedure komen aan 

de orde, evenals wie de spelers zijn in het traject van handha-

ving en toezicht én wat hun verschillende taken zijn. Speciale 

aandacht is er voor initiatieven voor samenwerking en vormen 

van innovatieve(re) regelgeving die – in geval van een bredere 

toepassing – het gehele proces van toezicht en van handhaving 

sterk zullen kunnen verbeteren.

In het kader van de Arbowet, het Arbobesluit en het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 is de Inspectie SZW verant-

woordelijk voor de handhaving van arbeidshygiënische regel-

geving. SZW-inspecteurs zijn opsporingsbevoegd en bij 

overtredingen mogen de inspecteurs een proces-verbaal opma-

ken en de zaak overdragen aan het Openbaar Ministerie. Bij 

direct gevaar voor de volksgezondheid kan de Inspectie SZW 

besluiten het werk stil te leggen. De inspecteur maakt dan pro-

ces-verbaal op en spreekt met de opdrachtgever af binnen 

welke termijn hij passende maatregelen moet treffen. De 

Inspectie SZW wil Nederland asbestveiliger maken en bijdra-

gen aan verdere professionalisering van de asbestketen. 

Daarom houdt de Inspectie SZW op de website http://asbest-

overtredingen.inspectieszw.nl een overzicht bij van alle asbest-

overtredingen, in de hoop dat het openbaar maken van deze 

juridische gegevens daaraan een bijdrage kan leveren.

In de afgelopen periode zien we dat de Inspectie SZW haar con-

troles vooral richt op illegale asbestsaneringen.

Het Productenbesluit AsbestHet Productenbesluit Asbest
De overheid erkent al sinds 1970 dat asbest gevaar voor de 

volksgezondheid oplevert. De geldende regelgeving is vanaf die 

tijd steeds strenger geworden. De huidige wetgeving die hand-

havers en toezichthouders als juridische leidraad voor hun 

werkzaamheden gebruiken, zijn het Asbestverwijderingsbesluit 

2005 en het Arbobesluit. In grote lijnen is het Productenbesluit 

Asbest als volgt samen te vatten:

• er geldt een verbod op het bewerken en verwerken van asbest;

•  er geldt een verbod op het in voorraad hebben van asbest of 

asbesthoudende producten;

l

WONINGCORPORATIES MOGEN BIJ 
MUTATIEWONINGEN VIJF DAGEN VOOR 
AANVANG VAN HET SLOOPWERK EEN 
SLOOPMELDING INDIENEN. 
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Een asbestsloop-

melding moet bij  

de gemeente z ijn 

ingediend, voordat 

de opdrachtgever 

asbest mag 

verwijderen.

Daarnaast is het wettelijk verplicht maatregelen te treffen als 

er sprake is van overschrijding van de normen voor asbestcon-

centraties. Bij het verwijderen van asbest en asbesthoudende 

materialen moet er aan strenge voorschriften worden voldaan. 

Om te voorkomen dat asbestvezels in de open lucht vrijkomen, 

gelden bij asbestsaneringstrajecten allerlei wettelijke voor-

schriften. De geldende wet- en regelgeving is in de appendix 

achter in dit boek opgenomen (zie pagina 221). 

De vergunningaanvraag, stap voor stapDe vergunningaanvraag, stap voor stap
De rol van overheids- en andere handhavende instanties 

begint op het moment dat er bij een gemeente een sloopmel-

ding binnenkomt. De dienstdoende ambtenaar toetst de 

melding op basis van de bijgeleverde rapportage (asbestin-

ventarisatieonderzoek). Dit proces van toetsing en vergun-

ningverlening verloopt, zoals al eerder opgemerkt, in de 

praktijk niet altijd even vlekkeloos. Jacqueline Cramer trok 

hierover als Minister van VROM (nu IenM) ook al aan de bel, 

begin 2009 in een brief aan de Tweede Kamer. Ze schreef 

zich ‘ernstige zorgen’ te maken op basis van uitkomsten van 

onderzoeken uit 2007 en 2008 van de Arbeidsinspectie (nu 

de Inspectie SZW), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en 

Verscherpte eisen voor een sloopmelding

Het certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering kent een 

aantal verscherpte eisen ten aanzien van de sloopmelding en het uitvoeren van 

saneringen:

•  de indiener of melder is verplicht een zogeheten SMA-rt-uitdraai (zie hoofdstuk 2) 

aan de asbestinventarisatierapportage toe te voegen;

•  uit de rapportage moet blijken voor welke doeleinden het rapport geschikt is en  

wat de reikwijdte van het onderzoek is. De sloopmelding mag alleen worden 

goedgekeurd als het rapport geschikt is voor het doel waarvoor de sloopmelding  

is ingediend;

•  de rapportage mag op het moment van de sloopmelding niet ouder zijn dan  

drie jaar.

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Een (kort) overzicht van wie wat doet en waar de (eind)verantwoordelijkheden liggen  

bij sloopmeldingen, handhaving en toezicht houden bij asbestsaneringstrajecten:

Gemeente

•  neemt de sloopmelding in ontvangst en geeft een van een datum voorzien bewijs 

 van ontvangst af.

Omgevingsdienst

• controleert de sloopmelding;

• handhaaft op correcte uitvoering van wet- en regelgeving;

•  houdt toezicht op de uitvoering van asbestwerkzaamheden volgens het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

•  ziet erop toe dat de verwijdering van asbest uit objecten als schepen, treinen en  

industriële installaties volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 verloopt;

• treedt zonodig handhavend op;

• houdt ‘tweedelijns’ toezicht bij gemeenten.

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

•  handhaaft op grond van art. 4 van de Arbowet (inzake asbest) en op grond van delen 

van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Productenbesluit Asbest;

•  handhaaft op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit en kan in dat kader  

boetes opleggen aan werkgevers wanneer de asbestregelgeving wordt overtreden. 

Politie

• algemene handhaving.

Certificerende instelling (CI)

• houdt toezicht op gecertificeerde personen en bedrijven.

• er geldt een algeheel verbod op het gebruik van asbest;

•  het is wel toegestaan om puin (granulaat), (water)bodem, 

grond en baggerspecie toe te passen en te hergebruiken, mits 

er niet opzettelijk asbest is toegevoegd en de asbestconcen-

tratie niet hoger is dan 99 mg/kg d.s. (gewogen). 

l
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de VROM-inspectie (nu de Inspectie Leefomgeving en 

Transport - ILT). De resultaten van al die onderzoeken zijn 

opgenomen in de Rapportage Ketenhandhaving asbest 2008.

Toezichthouders controleren bij een asbestsloopmelding of het 

bijgeleverde asbestinventarisatierapport compleet is en door 

een gecertificeerd bedrijf opgesteld. Ook doen ze een inhoude-

lijke toets met behulp van een checklist. Verder hebben ze de 

plicht om de aanvrager actief te informeren over de geldende 

regels. Er zijn inmiddels gestandaardiseerde digitale asbest-

controlelijsten voorhanden, ontwikkeld door Programma 

Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM), het ILT-

project Versterking Ketensamenwerking Asbest (VKA) en de 

Inspectie SZW. Aan de hand daarvan zijn asbestinventarisatie-

rapporten te toetsen en is toezicht op sloopmeldingen op een 

eenduidige en efficiënte manier mogelijk.

Uitzonderingen voor particulierenUitzonderingen voor particulieren
De eigenaar van een gebouw of de sloopaannemer kan een 

asbestsloopmelding indienen. Zij kunnen ook een adviesbu-

reau inschakelen om alle formaliteiten voor hen af te wikkelen. 

De gebruiker van een gebouw is ook gerechtigd een sloopmel-

ding in te dienen. Bedrijven en particulieren die een bouwwerk 

geheel of gedeeltelijk willen slopen, hebben een reguliere sloop-

melding nodig wanneer het om meer dan 10 m3 bouw- en 

sloopafval gaat. Die ondergrens geldt niet als er uit het bouw-

werk asbest wordt verwijderd. In dat geval moet de eigenaar 

áltijd een sloopmelding indienen.

Overigens is een asbestsloopmelding niet in alle gevallen ver-

plicht; voor een seizoensgebonden bouwwerk, zoals een strand-

tent, geldt het bijvoorbeeld niet.

Uitsluitend voor particulieren gelden de volgende uitzonderin-

gen op de verplichting om een sloopmelding in te dienen:

•  bij het zelf verwijderen van geschroefde, asbesthoudende 

platen (geen dakleien) waarin de asbestvezels hechtgebonden 

zijn, met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel;

•  bij het zelf verwijderen van asbesthoudende vloertegels of 

niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, met een 

maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

ASBEST WORDT OOK AANGETROFFEN IN SPOUWMUREN, 
KOZIJNEN EN OP PLAATSEN DIE NIET OF NAUWELIJKS 
BEREIKBAAR ZIJN ZONDER GRONDIG DESTRUCTIEF 
ONDERZOEK UIT TE VOEREN.
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Uitzonderingen voor bedrijvenUitzonderingen voor bedrijven
Voor bedrijven geldt eveneens een aantal uitzonderingen op de 

meldingsplicht, inventarisatieplicht en plicht om werkzaam-

heden te laten uitvoeren door een gecertificeerde saneerder:

•  bij het verwijderen van asbesthoudende waterleidingbuizen, 

gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen die 

deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- 

en rioolleidingnet;

•  bij het verwijderen van geklemde, asbesthoudende 

vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

•  bij het verwijderen van asbesthoudend beglazingskit in 

kassen;

•  bij het verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit 

verbrandingsmotoren, procesinstallaties of 

verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager 

dan 2250 kilowatt;

•  bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van rem- en 

frictiematerialen.

Voor onderhoud, renovatie of sloop van bouwwerken die geen 

asbest bevatten, is geen sloopmelding nodig. Dit zijn bouwwer-

ken van na 1 januari 1994 (sinds 1 juli 1993 is het beroepsmatig 

gebruiken van asbest verboden).

Hoe lang gaat dit duren?

Afhankelijk van het type sloop gelden verschillende wettelijke termijnen waarbinnen 

een sloopmelding moet worden ingediend:

•  reguliere sloopmelding: vier weken;

•  in bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden:  

vijf werkdagen;

•  sloopvergunning monument: termijn gekoppeld aan de procedure van de 

monumentenvergunning;

•  sloopmelding particulieren (voor de verwijdering van in het Bouwbesluit genoemde 

hechtgebonden asbesthoudende toepassingen): vijf dagen.

In beide gevallen moeten de asbesthoudende materialen 

afkomstig zijn uit een woning of uit een bijgebouw (op het-

zelfde erf), die geen van beide in gebruik zijn voor de uitoefe-

ning van een beroep of bedrijf óf uit een vaartuig (voor zover 

het vaartuig ook niet wordt gebruikt of is bestemd voor de uit-

oefening van een beroep of bedrijf). 

Dat particuliere sloop van asbest zeker niet zonder risico is, 

blijkt uit het volgende, waargebeurde voorbeeld: een huurder 

van een woning wil graag een geschroefd asbesthoudend pla-

fond verwijderen. Volgens de regels mag hij dit zelf doen. De 

man sloopt echter het plafond eruit zonder zich vooraf 

afdoende in de problematiek van asbest te verdiepen. Hierdoor 

raakt de hele woning verontreinigd en wordt de woningcorpo-

ratie opgescheept met een volledige sanering waarvan de kos-

ten vele malen hoger zijn dan wanneer het asbesthoudend 

plafond op de juiste wijze professioneel zou zijn verwijderd.

Dit soort situaties komt vaker voor, en is vaak te wijten aan 

onwetendheid bij de burger. Als er ergens asbest wordt ver-

moed, kan dit uitsluitend goed in kaart worden gebracht door 

het doen van een asbestinventarisatie. Die is niet gratis, maar 

dit zou geen reden moeten zijn om het daarom maar achter-

wege te laten. Het gevolg kan immers zijn dat de eindafreke-

ning letterlijk én figuurlijk veel hoger uitvalt.

Door kennisgebrek denken veel particulieren automatisch dat 

de kosten van een asbestinventarisatie wel hoog zullen zijn. Dat 

valt reuze mee, voor een doorsnee rijtjeswoning is de rekening 

in de regel niet meer dan een paar honderd euro. Een dergelijk 

bedrag valt in het niet bij de factuur die een particulier gepre-

senteerd krijgt wanneer hij op illegale of onjuiste wijze asbest 

verwijdert en dit ontdekt wordt. In zo’n geval moet doorgaans 

ook het hele gebied rondom een woning worden gesaneerd, en 

lopen de kosten al gauw op tot duizenden euro’s. 

Aangezien in de praktijk keer op keer blijkt dat veel mensen 

zich hiervan niet bewust zijn, pleiten wij voor verbeterde voor-

lichting door overheden aan burgers. Voor velen is asbest ‘iets 

uit het verleden’ waar ze niet automatisch aan denken bij het 

doe-het-zelven. Actieve informatievoorziening maakt hen meer 

bewust en zorgt ervoor dat er minder risico’s met asbest wor-

den genomen.

ASBESTFEIT
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ASBESTFEIT 
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Hetzelfde geldt voor de asbestverwijdering. Als die in strijd 

met de voorschriften wordt uitgevoerd, dan gaat de handhaver 

in eerste instantie bij de melder verhaal halen. De handhaver 

heeft geen handhavingsbevoegdheid richting saneerder, maar 

kan op basis van de sloopmelding besluiten om de werkzaam-

heden stil te leggen, als er bewijsbaar sprake is van ondeskun-

dige verwijdering.

Behalve aan de voorschriften van de sloopmelding, moet de 

melder zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Dat bevat een 

aantal verplichtingen dat bij een asbestsaneringstraject 

zowel bij de opdrachtgever als bij het saneringsbedrijf 

bekend moet zijn. Het gaat dan onder meer om richtlijnen 

waaraan het asbest inventarisatierapport moet voldoen (bij-

voorbeeld dat er in staat op welke plaatsen asbest aanwezig 

is) en ook om de verplichting dat de opdrachtgever niet mag 

(laten) slopen als er geen sloopmelding is ingediend. Verder 

moeten de werkzaamheden door een deskundig asbestsane-

ringsbedrijf worden verricht, met uitzondering van risi-

coklasse 1-toepassingen (zie hoofdstuk 2). Bij het indienen 

van de sloopmelding verstrekt de gemeente of omgevings-

dienst een ontvangstbevestiging met vermelding van de 

datum. Vaak heeft de gemeente voor het beoordelen van 

asbestsloopmeldingen een specialist in dienst, of worden ze 

behandeld door een omgevingsdienst die de gemeente daar-

voor mandaat heeft gegeven. Voor woningcorporaties geldt 

dat zij vijf werkdagen voor aanvang van de sloopwerkzaam-

heden een sloopmelding mogen indienen. 

Handhaven en toezicht houdenHandhaven en toezicht houden
Behalve met het beoordelen van sloopmeldingen, is de gemeente 

of omgevingsdienst die daarvoor mandaat heeft gekregen, ook 

belast met de handhaving (toezicht en controle) van wet- en 

regelgeving bij asbestwerkzaamheden. Handhavers zien toe op 

de juiste uitvoering en naleving van wettelijke voorschriften. 

Toezichthouders zijn asbestdeskundigen die belast zijn met de 

controle op de naleving van bestuursrechtelijke regels. 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) beschikken over 

strafrechtelijke bevoegdheden. Ten aanzien van asbest geldt 

uiteraard een strak toezicht. Ministeries als SZW en ILT 

Het toetsen van de aanvraag Het toetsen van de aanvraag 
De gemeente of omgevingsdienst beoordeelt de sloopmelding. 

Direct na ontvangst van een sloopmelding controleert zij of het 

aanvraagformulier volledig is ingevuld en of alle verplichte 

documenten zijn bijgevoegd. Uit de aanvraag moet blijken of 

tijdens het slopen ook asbest wordt verwijderd. Een belangrijk 

document voor de toezichthouder is het asbestinventarisatie-

rapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Dit 

rapport is verplicht (artikel 3 Asbestverwijderingsbesluit 

2005).

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle documenten met 

het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als gegevens ontbre-

ken, is de sloop dus niet gemeld. Is alles compleet, dan contro-

leert de toezichthouder of voor de werkzaamheden een 

sloopmelding is vereist. Afhankelijk van het volume bouw- en 

sloopafval dat vrijkomt is een (reguliere) sloopmelding 

noodzakelijk.

Melder staat centraalMelder staat centraal
Verschillende partijen kunnen een sloopmelding indienen: de 

opdrachtgever van het sloopwerk, de hoofdaannemer of het 

asbestverwijderingsbedrijf.

De melder is het directe aanspreekpunt voor de handhaver. 

Asbestsloopmelding: de kleine lettertjes

Een asbestsloopmelding bevat voorschriften over:

• de veiligheid tijdens het slopen;

• de bescherming van nabijgelegen bouwwerken;

•  het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van sloopafval. Het afval 

moet in ten minste drie categorieën worden gesplitst: asbest, gevaarlijk afval en 

overig afval;

•  overige sloopafvaleisen. Bijvoorbeeld voor het (selectief) slopen, de tijdelijke opslag 

en verpakking van het afval, alsook eisen over de afvoer ervan en de termijn 

waarbinnen dit moet gebeuren;

•  het tijdig communiceren en overleggen van contactgegevens, zoals naam en adres 

van degene die met het slopen zal worden belast.

l
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hebben inspectiediensten die vaak ook steekproefsgewijs orga-

nisaties en bedrijven controleren of zij zich aan de voorschrif-

ten houden. 

De sanctiestrategie schrijft voor wanneer bestuurs- of straf-

rechtelijk optreden noodzakelijk is. In de interventiestrategie 

staat beschreven dat de toezichthoudende en handhavende 

partijen ketentoezicht als handhavingsstrategie hanteren. Met 

andere woorden: elke overheid zal het probleem niet zelfstan-

dig, maar samen met andere partijen oplossen.

Effectieve samenwerking tussen toezichthouders (o.a. de certi-

ficerende instelling) en handhavingspartners (o.a. de 

gemeente, omgevingsdiensten, politie, justitie, de Inspectie 

SZW en de provincie) vraagt om een tijdige en volledige uitwis-

seling van informatie. Elke instantie pakt, binnen haar 

bevoegdheden, de overtredingen aan die onder haar verant-

woordelijkheid vallen.

Toverwoord is samenwerkingToverwoord is samenwerking
Om goed toezicht te kunnen houden, moet een handhaver of 

toezichthouder vanzelfsprekend over voldoende capaciteit en 

middelen beschikken. Een constructieve, open samenwerking 

tussen de verschillende toezichthouders en handhavers is 

daarnaast een andere voorwaarde die bepalend is voor het al 

dan niet goed uitvoeren van de asbesttaak. Een beleidsplan 

voor handhaving moet onder meer melding maken van afspra-

ken die tussen (gemeentelijke) afdelingen moeten bestaan, 

onder andere op het gebied van:

• inzameling (asbest in huishoudelijk afval);

• afvaldepot (de wijze van inzameling);

• communicatie (voorlichting over asbest);

• de brandweer (richtlijnen bij een asbestbrand).

Gemak dient de mens. Op initiatief van de ministeries van 

Infrastructuur en Milieu (IenM) en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) is het Landelijk Asbestvolgsysteem 

(LAVS) ontwikkeld (zie hoofdstuk 1). Met behulp van deze 

webapplicatie kunnen alle partijen in de asbestketen over de 

juiste informatie beschikken over een asbestsloopproject en 

is het asbestdossier beschikbaar voor alle betrokkenen gedu-

rende het hele saneringsproces. Het LAVS bewaart het dossier 

vervolgens voor eventueel toekomstig gebruik. 

Het draaiboek bij overtredingenHet draaiboek bij overtredingen
Als een toezichthouder tijdens een inspectie een overtreding 

constateert, kan hij afhankelijk van zijn bevoegdheden 

bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk handhavingsinstru-

menten inzetten om een einde te maken aan de overtreding, 

verdere schade te beperken en/of schade eventueel te laten 

herstellen.

Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk handhaven is afhankelijk 

van:

•  de ernst van de gepleegde overtreding (overtreding kernbe-

paling);

•  de mate van kennis waarover de overtreder geacht wordt te 

beschikken;

•  de vraag of er sprake is van een herhaalde overtreding;

•  de gevolgen die de (herhaalde) overtreding(en) in de toe-

komst kan/kunnen hebben.

Mogelijke sancties zijn het opleggen van een dwangsom of het 

stilleggen van de sloopwerkzaamheden (bestuursdwang). Een 

dwangsom wordt voorbereid door de Inspectie SZW, die het boe-

terapport opstelt. De boete wordt vervolgens opgelegd door de 

Minister van SZW. De boetes kunnen worden opgelegd wegens 

overtreding van de bepalingen van het Arbeids omstandig-

hedenbesluit. De hoogte van de boete ligt vast in de Beleidsregel 

Boeteoplegging Arbeidsomstandig hedenwet geving. Naast de 

ernst van de overtreding is het aantal werknemers van de 

betrokken werkgever van groot belang. Met name bij grote werk-

gevers, zoals scholen of zorginstellingen, loopt de boete al snel 

op van enkele tienduizenden euro's tot bedragen (ruim) boven 

de honderdduizend euro. Tegen een besluit tot boeteoplegging 

kan de overtreder beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

l
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Handhaving en toezicht: wie doet wat?

Bij ketenhandhaving zijn gemeenten, provincies, politie, justitie, omgevingsdiensten, 

de Inspectie SZW, certificerende instellingen (CI’s) en de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) de primaire partijen. Zij zijn handhavers en toezichthouders; het accent 

verschilt per partij. 

De toezichthouder is bevoegd om áltijd asbestwerkzaamheden te inspecteren. Hij 

hoeft geen vermoeden te hebben dat er voorschriften worden overtreden, maar 

moet zich wel kunnen legitimeren. Toezichthouders worden bij wet aangesteld. Zowel 

de centrale overheid als provincies en gemeenten kunnen toezichthouders aanwijzen. 

Formeel gezien kunnen de volgende handhavers en toezichthouders een rol spelen:

Gemeente 

Ambtenaren van de afdeling Bouw- en woningtoezicht.

Zij controleren de voorschriften voor het verwijderen van asbest uit een gebouw, 

installatie of fabriek. De gemeente informeert de Inspectie SZW over eventuele 

geconstateerde tekortkomingen en genomen maatregelen. Desgewenst wisselt de 

gemeente informatie uit met de politie. De milieupolitie is een gemeentelijke 

instantie, die controleert of de milieuregels worden nageleefd. Dit gebeurt door te 

surveilleren en af te gaan op meldingen van burgers. De milieupolitie handhaaft op 

basis van lokale verordeningen en de Wet milieubeheer (Wm). De milieupolitie verzorgt 

ook voorlichting aan burgers en bedrijven.

Omgevingsdiensten

Bij het slopen van bouwwerken handhaven de omgevingsdiensten op 

milieuhygiënische maatregelen volgens de Wet milieubeheer (Wm) en het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

De Inspectie SZW is belast met de handhaving van arbeidshygiënische regelgeving 

zoals vermeld in de Arbowetgeving, het Arbobesluit en het Asbestverwijderingsbesluit 

2005. SZW-inspecteurs hebben opsporingsbevoegdheid en vrije toegang tot alle 

gebouwen (met uitzondering van woningen). Bij overtredingen zijn de inspecteurs 

bevoegd om een proces-verbaal op te maken en de zaak over te dragen aan het 

Openbaar Ministerie. Wanneer een situatie direct gevaar oplevert voor de 

volksgezondheid kan de Inspectie SZW besluiten het werk stil te leggen. In zo’n situatie 

maakt de inspecteur proces-verbaal op en spreekt hij met de opdrachtgever af binnen 

welke termijn die passende maatregelen moet treffen. De Inspectie SZW informeert 

HET ASBESTINVENTARISATIEBUREAU 
BRENGT TER PLEKKE ALLE ASBEST-
TOEPASSINGEN IN KAART EN BEPAALT 
PER TOEPASSING DE RISICOKLASSE.
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vervolgens de certificerende instelling over de geconstateerde tekortkomingen en de 

maatregelen die worden genomen. 

Politie en Openbaar Ministerie (OM) 

Strafrechtelijke vervolging bij zwaardere overtredingen wordt in samenwerking tussen 

het OM en de politie voorbereid.

Certificerende instelling 

Een certificerende instelling (CI) is toezichthouder en bepaalt of een bedrijf in 

aanmerking komt voor het certificaat voor asbestinventarisatie of asbestverwijdering. 

Als toezichthouder controleert een CI of een gecertificeerd bedrijf aan alle richtlijnen 

blijft voldoen. Daartoe worden klachten opgevolgd van bijvoorbeeld de gemeente of 

de omgevingsdienst, opdrachtgevers of de Inspectie SZW. In tegenstelling tot 

handhavers kunnen CI’s geen boetes uitdelen bij geconstateerde misstanden. De 

zwaarste sanctie waarover zij beschikken is de bevoegdheid om een certificering 

tijdelijk op te schorten om een bedrijf te dwingen corrigerende maatregelen te 

nemen. Malafide bedrijven wordt hierdoor echter geen halt toegeroepen. Zij konden 

namelijk onder een andere naam verder werken of wisselden simpelweg van 

certificerende instelling. In het verleden leken de CI’s daardoor nogal eens vleugellam 

als het ging om het effectief aanpakken van kwaadwillende partijen. Sinds in het 

Asbestverwijderingsbesluit een meldingsplicht voor CI’s is opgenomen, worden 

gecertificeerde bedrijven die de regels overtreden vaker én zwaarder door de overheid 

gesanctioneerd.

 In 2012 zijn de sanctiebepalingen aangescherpt. Overtredingen en sancties worden 

meer expliciet benoemd door de CI’s en er is een ‘escalatieladder’ ingevoerd. Als een 

certificaathouder binnen een bepaalde tijd meerdere ‘afwijkingen’ (non-conformitei-

ten) begaat, wordt hij zwaarder bestraft. Met het invoeren van deze methode worden 

certificaten eerder ingetrokken.  

Daarnaast wisselen de certificerende instellingen onderling actief kennis en informatie 

uit, waardoor er een ‘black book’ ontstaat van malafide bedrijven. Vroeger gebeurde 

het wel dat die bedrijven bij steeds weer een andere certificerende instelling een nieuw 

certificaat aanvroegen. Ondanks misstanden, bleven ze zo in de markt actief. Dat kan 

nu niet meer. Certificerende instellingen worden aangewezen door het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat gebeurt pas na een positieve 

beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA ziet er ook op toe dat alle 

CI’s een uniforme werkwijze hanteren.

Provincie 

Nederlandse provincies controleren of grote bedrijven zich aan de milieuregels houden. 

Bij overtreding kan de provincie (in het uiterste geval) besluiten een bedrijf te sluiten. 

De provincies werken veel samen met andere overheden (het Rijk, gemeenten, 

omgevingsdiensten en waterschappen). De provincie informeert de gemeente en de 

Inspectie SZW bij specifieke onderzoeken over opgeslagen asbest.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Ziet erop toe dat de verwijdering van asbest uit objecten als schepen, treinen en 

industriële installaties volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 

verloopt. Zonodig treedt ILT handhavend op. Daarnaast is ILT belast met de 

handhaving op het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Douane 

Douaneambtenaren handhaven bij transport van afvalstoffen over de grens.

Wie zijn de opsporingsambtenaren?

Partijen die bevoegd zijn om overtredingen van de asbestwet- en regelgeving 

strafrechtelijk aan te pakken, zijn:

•  algemene opsporingsambtenaren van politie (politieambtenaren van de 

basispolitiezorg, regionale milieuteams en interregionale milieuteams);

•  buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeenten en 

omgevingsdiensten; 

• boa’s van ILT;

•  boa’s van de Inspectie SZW. 

De Minister van Justitie benoemt de boa’s.
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INTERVIEW

‘De Inspectie SZW maakt 
zich sterk voor reactief én 
actief risicogericht toezicht’

De rol van de Inspectie De rol van de Inspectie 
SZW bestaat uit het SZW bestaat uit het 

adviseren van de adviseren van de 
minister over wet- en minister over wet- en 

regelgeving in verband regelgeving in verband 
met veilig en gezond met veilig en gezond 

werken. Daarnaast staat werken. Daarnaast staat 
risicogericht toezicht in risicogericht toezicht in 
de vorm van intensieve de vorm van intensieve 
inspectie en opsporing inspectie en opsporing 

van malaf ide praktijken van malaf ide praktijken 
in het asbestwerkveld in het asbestwerkveld 

hoog op de agenda.hoog op de agenda.

In 2015 spraken we met In 2015 spraken we met 
Marga Zuurbier, destijds Marga Zuurbier, destijds 

directeur Arbeidsomdirecteur Arbeidsom--
standigheden bij de standigheden bij de 

Inspectie SZW. In dit Inspectie SZW. In dit 
interview blikt zij onder interview blikt zij onder 

andere vooruit op een andere vooruit op een 
periode waar we nu periode waar we nu 

middenin zitten.middenin zitten.

Slaagt de Inspectie SZW erin toezicht en controle effectief af te stemmen  

met andere toezichthouders, zodat deze elkaar vanuit de Arbowet en Wet  

milieubeheer (m.n. het basistakenpakket) kunnen versterken?

‘Op het gebied van asbestsanering werken we nauw samen met andere partijen 

in de asbestketen: beheerstichting Ascert en de brancheorganisaties Fenelab, 

VAVB, VERAS en VVTB. Zo ook met omgevingsdiensten, gemeenten, politie, 

brandweer en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 

In die samenwerking proberen alle partijen optimaal gebruik te maken van 

ieders specifieke kwaliteiten om elkaar te versterken. Qua communicatie wordt 

onderling afgestemd om de saneerders eenduidig en helder te kunnen voorlich-

ten. Zo is onze brochure over (het gebruik van) persoonlijke beschermingsmid-

delen tot stand gekomen in samenwerking met Ascert. De Inspectie SZW heeft 

ook een app ‘Asbestwerkzaamheden’ ontwikkeld waarmee andere toezichthou-

ders bij de inspectie van een asbestsanering snel kunnen controleren of er wel 

of geen sloopmelding is ingediend. Zo niet, dan volstaat één druk op de knop om 

dat aan de Inspectie SZW te melden.’ 

Welke trends en veranderingen voorziet u in het asbestdossier? 

‘Door aanscherping van de asbestwetgeving en het toezicht daarop is er een 

positieve kentering ontstaan onder voornamelijk de gecertificeerde bedrijven. 

Dus kan de Inspectie SZW meer tijd besteden aan risicogericht toezicht op 

niet-gecertificeerde of malafide bedrijven. 

De grenswaarden zijn aangescherpt naar het soort asbest. Sinds 2014 zijn ze al 

van kracht voor chrysotiel, en vanaf 1 januari 2017 voor amfibool. De keten zal 

zorgvuldiger moeten werken om aan de nieuwe normen te voldoen. De Inspectie 

SZW zal daar streng op toezien.

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn volgens de wijzi-

ging van het Asbestverwijderingsbesluit. Het Ministerie van IenM wil dit stimu-

leren door subsidie te verlenen voor het vervangen van het asbestdak door een 

dak met zonnepanelen. Het wordt hoog tijd dat al die verweerde asbestdaken zo 

snel mogelijk gesaneerd worden. Door gecertificeerde bedrijven vanzelfspre-

kend. We gaan dan ook extra letten op het op de juiste wijze verwijderen van 

deze asbestdaken. 

De Inspectie SZW heeft de afgelopen vijf jaar vooral de saneerders gecontro-

leerd, maar gaat ook ketentoezicht houden op opdrachtgevers, asbestinventari-

seerders en laboratoria. Iedereen moet zijn werk goed doen, wil de volgende 

schakel in de keten ook volgens de regels kunnen werken. Alleen dan kunnen 

bewoners en gebouwgebruikers erop vertrouwen dat ze veilig en gezond kunnen 

wonen, recreëren en werken.’ 

Hoe vult de Inspectie SZW haar rol in?

‘Steekproefsgewijze inspecties van saneringen behoren van 

oudsher tot onze taak. In 2012 heeft de Inspectie SZW een 

team van specialisten op het asbestdossier gezet dat 24/7 

verantwoordelijk is voor een op asbest toegespitst pro-

gramma van inspectie en risicogericht toezicht. Reactief in 

geval van calamiteiten, na melding van verdachte omstan-

digheden door andere toezichthouders of bij klachten van 

de bevolking. Actief door op basis van gedegen risicoanaly-

ses doelgericht risicovolle situaties op te sporen. 

De Inspectie SZW verzamelt voor de risicoanalyses gege-

vens uit de resultaten van het eigen toezicht, uit inspectie-

views (het systeem waarmee inspecteurs resultaten van 

hun inspecties uitwisselen) en uit databestanden als de 

Basisadministratie van gebouwen (BAG), het Landelijk 

Asbestvolgsysteem (LAVS) en het Landelijk Meldpunt 

Afvalstoffen. Verder beschikt onze inspectie over de gege-

vens van bouwproces- en asbestsloopmeldingen die bij de 

Inspectie SZW worden ingediend. Aan de hand van al die 

data kunnen wij een gedegen inschatting van de risico’s 

maken en risicogericht toezicht houden. Sinds 1 januari 

2013 beschikt de Inspectie SZW over een recidieve-instru-

mentarium, om mensen die herhaaldelijk in de fout gaan 

hard aan te kunnen pakken. Niet alleen door zwaardere 

geldboetes op te leggen, maar desnoods door sluiting van 

het bedrijf of door het project één tot drie maanden stil te 

leggen.’ 

DE VISIE VAN INSPECTIE SZW
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UIT DE PRAKTIJK

In Goor en Harderwijk 

produceerden twee 

grote asbestfabrieken 

jarenlang 

asbesthoudend 

bouwmateriaal. 

Onverkoopbare delen 

en afval uit de 

productie werden 

gratis ter beschikking 

gesteld aan 

omwonenden. Vele 

particulieren en 

bedrijven maakten 

hiervan dankbaar 

gebruik om erven, 

paden en wegen 

begaanbaar te maken. 

Met grote gevolgen. In 

2011 werd rondom 

Goor en Harderwijk het 

grootste onderzoek in 

de Nederlandse 

geschiedenis naar 

asbest in de bodem 

uitgevoerd. In twee 

saneringsrondes zijn op 

800 locaties in de 

omgeving maatregelen 

genomen. 

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na. Niet alleen in Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na. Niet alleen in   
gebouwen en installaties, maar ook in de bodem. En dat vraagt om een gebouwen en installaties, maar ook in de bodem. En dat vraagt om een   

specialistische en integrale aanpak.specialistische en integrale aanpak.

ASBEST IN GROND IN GROND

Asbest de bodem in
Met regelmaat vinden we in 

Nederland asbesthoudende 

materialen in de bodem. Het 

kan daar bijvoorbeeld terecht 

zijn gekomen als afvalmateri-

aal tijdens een bouwproject 

voor 1994, toen asbest nog 

niet verboden was. Of bij de 

sloop van een gebouw; het 

slooppuin werd gebroken en 

toegepast als versteviging in 

de ondergrond voor nieuwe 

gebouwen of verwerkt als 

halfverharding bij de aanleg 

van wegen. Ook in de industrie 

komen we vaak hoge concen-

traties asbest in de grond 

tegen, op locaties waar 

bijvoorbeeld asbesthoudende 

pakkingen, flenzen en/of 

(leiding)isolatie aanwezig is of 

is geweest. Bovendien kan 

asbest in de grond terecht 

komen bij calamiteiten, zoals 

branden en explosies. 

200.000 plaatsen 
verontreinigd
Sinds een paar jaar is ook 

bekend dat de bodem in 

toenemende mate verontrei-

nigd kan raken door vezels die 

van verweerde of beschadigde 

asbestdaken afkomstig zijn. 

De losse asbestvezels komen 

dan in het milieu terecht waar 

ze met het blote oog niet 

meer waarneembaar zijn. 

l

Dagblad Trouw meldde in het 

voorjaar van 2015 dat door 

verweerde asbestdaken meer 

dan 200.000 plekken in Neder-

land ernstig vervuild zijn en 

vragen om directe sanering. 

Dat bleek uit uitgevoerde 

onderzoeken in opdracht van 

de provincies Gelderland en 

Overijssel.

Saneren in de bodem
Als vastgesteld wordt dat de 

bodem verontreinigd is met 

asbest, kan sanering of het 

nemen van tijdelijke beheers-

maatregelen noodzakelijk zijn. 

Hiervoor schakelt de opdracht-

gever een bedrijf in dat erkend 

is voor de BRL 7000, protocol 

7001. De kosten voor sanering 

kunnen echter flink oplopen, 

voor bedrijven en particulieren. 

Onvoorziene kosten kunnen 

beperkt worden door asbest 

(bijvoorbeeld op het dak) te 

laten saneren voordat verdere 

verwering of beschadiging 

optreedt.

Een integrale aanpak van het 

asbestvraagstuk blijkt in veel 

gevallen de beste optie. Niet 

kiezen voor de weg van de 

minste weerstand door het 

probleem te bedekken, maar 

structureel onderzoeken, 

aanpakken bij de bron en 

toekomstgerichte oplossingen 

zoeken.

Onder de Onder de Loep

Normen en protocollen voor asbest in grond

•  NEN 5707 

Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

•  NEN 5897  

Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat

•  NTA 5727  

Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie 

•  NEN 5896  

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Als er puin of sporen van puin worden aangetroffen in de bodem, is de locatie per 

definitie asbestverdacht. De eigenaar van de grond moet dan kunnen aantonen 

dat deze verdenking onterecht is, vaak met behulp van een onderzoek naar asbest 

in de bodem. 

 Loep



DE UITVOERING VAN EEN ASBESTSANERING HANGT AF VAN HET 
ASBESTINVENTARISATIERAPPORT EN DE RISICOBEOORDELING.
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HOOFDSTUK 5

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER!SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER!
Succesvol saneren

Een paar jaar geleden zijn drie flats en 216 woningen van 

woningcorporatie Staedion in het Elviraland en het Gradaland 

in Den Haag onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Al snel 

bleek dat in de woningen niet-hechtgebonden asbest zat, onder 

andere in het koord om de cv-buizen in de doorvoergaten tus-

sen de woonlagen. Asbest in een bewoonde situatie, zoals hier 

het geval was, vraagt om een extra zorgvuldige voorbereiding. 

Met name om zo min mogelijk ongemak voor de bewoners te 

veroorzaken. Daarom was het belangrijk om elke woning in 

één dag te saneren en vrij te geven. 

In basis ging het om zogenaamde ‘hoogrisicosaneringen’ (in die 

tijd nog ‘risicoklasse 3-saneringen’). Saneerder en inventarisatie-

bureau adviseerden Staedion om een terugschalingsonderzoek 

te doen op basis van een specifieke aanpak en werkmethode die 

zich in het verleden had bewezen en tot lagere concentraties 

asbest zou leiden. Daarmee kon het project worden terugge-

schaald naar risicoklasse 2, wat in de praktijk veel tijdwinst 

heeft opgeleverd tijdens de sanering en de eindcontrole, met 

behoud van een zo veilig mogelijke (werk)omgeving.

Deze grootschalige sanering mag met recht als een best prac-

tice dienen voor gelijksoortige projecten van woningcorpora-

ties. Ondanks enkele onvermijdelijke tegenslagen in het 

project, zoals bewoners die onverhoopt niet thuis waren om de 

deur voor de saneerder open te doen, functioneerde het 

Staedion-project als een goed geöliede machine. Dit dankzij de 

intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen: van 

opdrachtgever tot laboratorium.

Aanzet tot veranderingAanzet tot verandering
Succesvol saneren betekent: goed voorbereiden, slim en veilig 

handelen, en vooral goed samenwerken. Net als in alle voor-

gaande fasen die in dit boek worden besproken, geldt dat 

betrokken partijen zich bij de voorbereiding op en ook tijdens 

IEDER WERKPLAN VOOR ASBESTSANERINGEN 
MOET VOLDOEN AAN DE STATUS ‘GESCHIKT 
VOOR UITVOERING’.
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SUCCESVOL SANEREN

Voor een helder overzicht wordt dit hoofdstuk in grofweg twee 

onderdelen opgebouwd: het ‘papieren’ traject met alle regelge-

ving en verplichtingen plus de daarbij behorende communica-

tie met de opdrachtgever, handhavers en toezichthouders. 

Daarnaast komt de sanering in de praktijk aan de orde, waarbij 

in detail wordt ingegaan op wat er komt kijken bij het saneren 

van gebouwen die op de nominatie staan gesloopt te worden, en 

bij de sanering van gebouwen die nog volop in gebruik zijn.

De voorgeschreven aanpak voor de sanering van gebouwen die 

gesloopt gaan worden verschilt niet wezenlijk van die van 

woningen die nog worden bewoond. Om volledig te zijn worden 

beide trajecten in dit hoofdstuk behandeld, evenals de gel-

dende wet- en regelgeving en alle verplichte werkwijzen.

Het saneringstraject van A tot ZHet saneringstraject van A tot Z
Zo professioneel als de betrokken partijen bij het grootschalige 

saneringsproject van Staedion onderling de taken en verant-

woordelijkheden verdelen en daarover goed communiceren, 

gebeurt het bij trajecten van asbestsanering niet altijd. In de 

praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat met de sanering van 

een gebouw wordt begonnen zonder dat er een sloopmelding is 

ingediend. Op grond van het Bouwbesluit 2012 is sanering in 

zo’n geval verboden. Asbestverwijderingsbedrijven zijn sinds 1 

januari 2008 bij wet verplicht om minstens één DTA in dienst 

te hebben. Het bedrijf zelf moet gecertificeerd zijn. Het certifi-

catieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering is 

allesbepalend en bevat alle geldende regels en verplichtingen 

voor asbestsanering. 

Een asbestsanering kan grofweg ingedeeld worden in vijf fasen:

1 de voorbereiding;

2 de uitvoering;

3 de eindcontrole en eindoplevering;

4 de afvoer van asbesthoudend materiaal; 

5 het vervoer van asbesthoudend afval.

 ASBESTFEIT

De voorgeschreven 

aanpak voor de 

saner ing van gebou-

wen die gesloopt 

gaan worden ver-

schilt niet wezenlijk 

van die van nog 

bewoonde 

gebouwen.

de sanering moeten houden aan uitgebreide regelgeving en 

verplichte werkzaamheden. Zoals in het geval van Staedion in 

Den Haag: een sanering volgens het boekje. In de praktijk komt 

het echter voor dat partijen langs elkaar heen werken. Of dat 

afspraken die zijn gemaakt om onderling de controle tijdens 

een sanering te verscherpen, niet blijken te werken.

Gelukkig zijn er de laatste jaren positieve ontwikkelingen waar 

te nemen, zoals bij de certificerende instellingen (CI’s). Die con-

troleren op regelmatige basis of saneerders zich aan de richtlij-

nen van het certificatieschema voor asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering houden. Als toezichthouder beschikten ze 

echter niet altijd over voldoende sanctiemiddelen om overtre-

ders aan te pakken. In het ergste geval mochten ze een certifi-

caat (tijdelijk) opschorten als een bedrijf aanwijsbaar de 

gestelde normen van het procescertificaat niet naleeft. Vanaf 

2009 is er sprake van een duidelijke verbetering, mede doordat 

er wel sancties zijn opgelegd en er veel initiatieven door de 

brancheverenigingen zijn opgestart. Bovendien is met de 

invoering van het nieuwe certificatieschema in het voorjaar 

van 2017 een nog duidelijkere link gelegd tussen een type over-

treding en de sanctie. Volgens Ascert hebben de certificerende 

instellingen sinds 2009 meer dan honderd certificaten voor 

asbestverwijdering geschorst of ingetrokken. 

In het verleden bleek regelmatig dat van sancties geen krach-

tige impuls uitgaat, omdat bedrijven die op deze wijze een tik 

op de vingers kregen naar een andere certificerende instelling 

gingen voor een nieuw certificaat. Door verbeterde onderlinge 

samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de CI’s, is aan 

deze vorm van ‘shoppen’ inmiddels een einde gekomen. 

Hetgeen de transparantie in de keten uiteraard ten goede 

komt. CI’s wisselen informatie over ernstige tekortkomingen 

uit met de Inspectie SZW. Dit werkt goed, aangezien geconsta-

teerde overtredingen tijdens saneringstrajecten nu vaker aan-

gepakt én zwaarder bestraft worden. 

Dit hoofdstuk focust op wat ervoor nodig is om asbestsanering 

in de dagelijkse praktijk vlekkeloos te laten verlopen. We schet-

sen het verloop van een asbestsanering, met de bijbehorende 

interactie tussen de betrokken partijen en vooral: wie wanneer 

waarvoor verantwoordelijk is.

l
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SUCCESVOL SANEREN

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV):

•  verantwoordelijk voor de asbestverwijderingswerkzaamheden. Op grond van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit moeten asbestverwijderingswerkzaamheden 

worden verricht door een persoon die aantoonbaar in het bezit is van de 

persoonscertificaten DAV1 en DAV2 voor het verwijderen van asbest.

Certificerende instelling:

•  is aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 

asbestsaneringsbedrijven te certificeren;

•  controleert de saneerder of deze wel werkt volgens de richtlijnen van het 

certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

Geaccrediteerd laboratorium:

•  is geaccrediteerd voor het uitvoeren van eindcontroleonderzoek na 

asbestverwijdering, conform de geldende norm NEN 2990.

De Inspectie SZW (Ministerie van SZW):

•  handhaving van de arbeidsomstandigheden, waaronder arbeidshygiënische 

maatregelen (Arbobesluit) en de handhaving van het Productenbesluit Asbest (het 

Asbestverbod).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

•  toezicht op milieuhygiënische maatregelen bij het slopen van objecten (Wet 

milieubeheer en Asbestverwijderingsbesluit 2005);

•  toezicht op handhaving van voorschriften voor etikettering en het asbestverbod 

(Productenbesluit Asbest).

Verkeersinspectie (Ministerie van V&W):

•  vervoer van gevaarlijke stoffen.

Douane:

•  handhavingsbevoegdheid bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

Inspecteur voor de Gezondheidsbescherming (Ministerie van VWS):

•  toezicht op handhaving van voorschriften voor etikettering (Productenbesluit 

Asbest).

Openbaar Ministerie:

•  handhaving Wet milieubeheer.

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Opdrachtgever:

•  is betrokken bij asbestinventarisatie inclusief risicoklasse-indeling en specifieke 

verwijderingsvoorwaarden;

•  is betrokken bij het sloopplan, werkplan, veiligheids- en gezondheidsplan en het 

calamiteitenplan;

•  is verantwoordelijk voor goede communicatie met omwonenden en andere 

betrokken partijen;

•  meldt asbestverwijderingswerkzaamheden aan de gemeente;

• blijft eindverantwoordelijk voor het asbest in zijn gebouw.

Gemeente/omgevingsdienst:

•  moet de sloopmelding binnen de wettelijke termijn van vier weken in behandeling 

nemen;

•  controleert of de werkzaamheden op tijd zijn aangemeld;

•  controleert of een juiste asbestinventarisatie aanwezig is;

•  controleert of een sloopplan aanwezig is;

•  controleert of het werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerde asbestsaneerder;

•  controleert op milieuhygiënische maatregelen bij het slopen van bouwwerken 

(Bouwbesluit 2012 en Asbestverwijderingsbesluit);

• controleert op (tussen)opslag van asbest (Wet milieubeheer).

Asbestverwijderingsbedrijf:

•  is verantwoordelijk voor het indienen van de sloopmelding, startmelding en 

gereedmelding;

•  is verantwoordelijk voor het sloopplan, werkplan, veiligheids- en gezondheidsplan en 

het calamiteitenplan;

•  dient ervoor te zorgen dat de sloopmelding en het asbestinventarisatierapport op de 

locatie aanwezig zijn;

•  houdt zich strikt aan de regels van het certificatieschema voor asbestinventarisatie 

en asbestverwijdering bij het uitvoeren van werkzaamheden, om asbestvezelemissie 

naar mens en milieu te voorkomen.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA):

•  op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten 

asbestverwijderingswerkzaamheden worden verricht door (of onder voortdurend 

toezicht staan van) een persoon die in het bezit is van een certificaat van 

vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest.
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De voorbereiding: samen met de opdrachtgeverDe voorbereiding: samen met de opdrachtgever
Aan elke van de vijf fasen van een asbestsanering hangt een 

aantal verplichte werkzaamheden. De eerste, voorbereidende 

fase omvat veel papierwerk, dat grotendeels voor rekening 

komt van de asbestsaneerder.

Er moeten drie plannen worden opgesteld: een werkplan, een 

veiligheids- en gezondheidsplan en een calamiteitenplan. Voor 

deze plannen vormt het asbestinventarisatierapport het uit-

gangspunt. Daarnaast moet de asbestsaneerder melding 

maken van de sanering bij de betreffende gemeente of omge-

vingsdienst, bij de Inspectie SZW en bij de certificerende 

instelling. Ook moet de saneerder ervoor zorgen dat hij alle 

verplichte externe documenten in zijn bezit heeft om de sane-

ring te mogen uitvoeren. Nieuw vanaf 1 maart 2017 is dat de 

saneerder zijn klus verplicht moet melden in het LAVS.

Net als de sanering bestaat ook de voorbereiding ervan uit vijf 

stappen. De saneerder doorloopt die en maakt daarbij op 

onderdelen gebruik van de expertise van de andere, betrokken 

partijen (opdrachtgever, gemeente of omgevingsdienst en 

inspectiedienst).

De vijf stappen zijn:

• het verwerven van de benodigde externe documenten;

• het opstellen van een werkplan;

• het opstellen van een calamiteitenplan;

• het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan;

• het melden van asbestverwijderingswerkzaamheden.

STAP 1
Externe documentatie verzamelen

De saneerder heeft om te beginnen van de opdrachtgever het 

inventarisatierapport nodig om zijn werk te mogen uitvoeren. 

Indien nodig moet dit rapport aangevuld zijn met een inkade-

ringsonderzoek dan wel NEN 2991-onderzoek. Deze rapporten 

mogen niet ouder zijn dan drie jaar en moeten altijd beschik-

ken over de laatste versie van een SMA-rt-uitdraai. In het rap-

port moeten de risicoclassificatie (zie hoofdstuk 2) en de 

verwijderingsvoorwaarden zijn aangegeven. Risicoklasse 1 
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SCi-547 en SCi-548: protocollen voor validatieonderzoeken

SCi-547 is het protocol voor het landelijk valideren van nieuwe methoden voor de 

indeling in risicoklassen (zoals vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit) bij het 

verwijderen van asbest. SCi-547 is opgesteld om de risico’s in kaart te brengen die 

saneerders, maar ook derden, lopen bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal. 

Doel van SCi-547 is objectieve criteria voor werkmethoden vast te leggen, op basis 

waarvan deze in SMA-rt ingevoerd kunnen worden. SMA-rt deelt de handelingen – een 

combinatie van product, activiteit en omstandigheden – in drie verschillende 

risicoklassen met een bijbehorend beheersregime in. 

SCi-548 is het protocol om de concentratie van respirabele asbestvezels in de lucht te 

bepalen tijdens het verwijderen van asbest. Aan de hand van SCi-548 is te bepalen in 

welke risicoklasse (zoals vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit) een asbest-

sanering valt of eventueel is terug te schalen naar een lagere risicoklasse. Bij validatie-

onderzoeken wordt volgens SCi-548 getoetst aan 10 procent van de grenswaarde. Ook 

terugschalingsonderzoeken worden getoetst volgens de nieuwe SCi-548. Voor de 

monstername is dit protocol gebaseerd op NEN 2939, voor de monsteranalyse op 

NEN-ISO 14966. 

Het valideren van nieuwe werkmethoden of innovatieve technieken is belangrijk voor 

de asbestketen. Mits de onderzoeken op de juiste manier worden uitgevoerd, maken 

ze het saneringswerk in Nederland makkelijker en goedkoper. Meer informatie over de 

SCi-547 en SCi-548 vindt u op www.ascert.nl.

l

l

Het certificatieschema voor asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering op hoofdlijnen

Het certificatieschema omvat de regels en richtlijnen waar asbestinventarisatiebu-

reaus aan moeten voldoen en waar saneringsbedrijven zich aan moeten houden om 

asbestsaneringswerkzaamheden veilig en deskundig te kunnen uitvoeren. Daarbij 

rekening houdend met de uitvoeringseisen die in de sloopmelding staan, de risico-

classificatie die in het asbestinventarisatierapport staat vermeld en de bescher-

mingsmaatregelen die samenhangen met de risicoclassificatie. Als gecertificeerd  

verwijderingsbedrijf weet de saneerder dat zijn werkplan moet voldoen aan de status 

‘geschikt voor uitvoering’. De uitgangspunten hiervoor staan eveneens nauwkeurig 

beschreven in het schema.
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SEM-analyses. En het biedt toch een voldoende mate van zeker-

heid dat de daadwerkelijke concentratie onder de wettelijke 

grenswaarden ligt na de sanering.

Voor saneringen in risicoklasse 2A (saneringen van amfibool 

asbest) zit het anders. De correlatie die bij chrysotiel is aange-

toond, is niet aan te tonen voor amfibool asbest. Bovendien leve-

ren amfibool asbestvezels bewezen meer gezondheidsrisico’s op, 

waardoor het wenselijk is om hier een zwaardere eindcontrole 

voor te hanteren. Bij saneringen in risicoklasse 2A moet de eind-

controle na sanering met behulp van goudbedampte luchtfilters 

en kleefmonsters plaatsvinden, die met SEM-microscopie wor-

den geanalyseerd en getoetst aan de grenswaarde van 2000 (wer-

kelijke) asbestvezels/m3 lucht. 

STAP 2
Het werkplan: hoe gaan we saneren?

Al in een vroeg stadium stelt de opdrachtgever een voorlopig 

veiligheids- en gezondheidsplan en een calamiteitenplan op. 

Dit verwerkt de saneerder samen met alle andere informatie in 

een eigen werkplan voor de uitvoering.

De saneerder kan bij een asbestsanering op twee manieren te 

werk gaan: hij kan het asbest volledig verwijderen of dit duur-

zaam afschermen. Op welke wijze een asbestsanering wordt 

uitgevoerd, is afhankelijk van de resultaten van het asbestin-

ventarisatierapport en de risicobeoordeling, de wensen van de 

opdrachtgever en de saneringstechnieken van de saneerder. In 

sommige gevallen hoeft geen complete asbestverwijdering 

plaats te vinden, maar is het asbest duurzaam af te schermen 

(in de volksmond ‘asbestveilig maken’). Of het is in een derge-

lijk goede staat dat het geen risico’s oplevert voor de gebruiker 

van het gebouw. Wanneer afschermen tot de mogelijkheden 

behoort, dan is het de opdrachtgever die daarover beslist.

Het verwijderen van asbest kan onder verschillende omstandig-

heden plaatsvinden: in de open lucht, in containment of in een 

glove bag of MiniContainment. Deze laatste innovaties brengen 

bij kleine saneringen een afscherming aan rondom het asbest-

houdend materiaal, waardoor het asbest kan worden 
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mag door een niet-gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd, 

maar voor de risicoklassen 2 en 2A komt alleen een gecertifi-

ceerde asbestsaneerder in aanmerking.

De risicoklasse-indeling luistert heel nauw. De saneerder is 

verplicht zich eraan te houden, al kan hij wel verzoeken om 

terug te mogen schalen naar een lager regime voor een 

bepaalde klasse-indeling. Hij moet dan aan de hand van een 

overtuigend onderzoek kunnen aantonen dat de maatregelen 

die hij van plan is te nemen, tot een lagere vezelemissie zullen 

leiden. Terugschalen op projectniveau kan nu conform de SCi-

548, op werkmethodiek conform de SCi-547. 

Een belangrijk verschil tussen risicoklasse 2- en 2A-saneringen 

zit in de toetswaarde (zie pagina 174). Bij een luchtmeting bij 

risicoklasse 2 wordt aan een toetswaarde gerefereerd en bij risi-

coklasse 2A wordt daadwerkelijk aan de grenswaarde getoetst. 

In de praktijk vraagt dat om een nauwkeurigere onderzoeksme-

thode (middels SEM) en een ‘schoner’ opleveringsniveau.

Tot 1 juli 2014 werd voor asbest in Nederland de grenswaarde van 

10.000 vezels/m3 lucht gehanteerd. Hierbij werden ‘vezels’ in hun 

algemeenheid geteld; naast asbestvezels werden ook andere plant-

aardige, dierlijke en synthethische vezels die in de lucht hingen 

meegeteld. Sinds 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel 

verlaagd naar 2000 asbestvezels/m3 lucht. En op 1 januari 2017 is 

ook de grenswaarde voor amfibool asbest omlaag gebracht naar 

2000 asbestvezels/m3 lucht. De veelgebruikte fase-contrast-me-

thode (FCM-methode) is niet nauwkeurig genoeg om aan de 

grenswaarde van 2000 asbestvezels/m³ lucht te meten. In theorie 

kunnen deze eindcontroles alleen met behulp van nauwkeurigere 

SEM-microscopie worden uitgevoerd. Deze techniek brengt echter 

extra kosten met zich mee in het saneringstraject en enige vertra-

ging in het proces. Daarom heeft TNO de taak op zich genomen 

om data te verzamelen van duizenden metingen van laboratoria. 

Uit die data bleek dat van alle metingen van chrysotiel saneringen 

waarbij de vezelemissie onder de oude grenswaarde van 10.000 

vezels/m3 lucht blijft, deze in 99 procent van de gevallen ook onder 

de norm van 2000 asbestvezels/m3 lucht blijft. TNO heeft deze 

samenhang dusdanig onderbouwd dat is besloten dat er ook met 

de nieuwe grenswaarden getoetst mag worden aan de 10.000 

vezels/m3 lucht bij eindcontroles na saneringen in risicoklasse 2. 

Bij dit type saneringen bespaart de markt de extra kosten van 

l
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verwijderd zonder de omgeving te verontreinigen. Saneringen 

van asbesttoepassingen aan de buitenkant van een gebouw of 

object mogen in sommige gevallen in de open lucht plaatsvin-

den. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van golfpla-

ten daken en hechtgebonden gevelbeplating. De saneerder 

hoeft dan geen containment toe te passen en de ruimte in 

onderdruk te houden. Bij de eindcontrole is in die gevallen een 

visuele inspectie voldoende (hoewel er soms voor wordt geko-

zen om alsnog ook lucht-, kleef- of grondmonsters te nemen, 

afhankelijk van de situatie).

Voor andere asbesttoepassingen, die vallen onder risicoklasse 2 

of 2A en zich aan de buitenkant van een bouwwerk of object 

bevinden, is de asbestsaneerder wettelijk verplicht om wél in 

containment te werken en de ruimte in onderdruk te houden. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan niet-hechtgebonden gevelpane-

len waarin een grote hoeveelheid amfibool asbest verwerkt is. 

In die gevallen moet de saneerder de ‘best bestaande techniek’ 

toepassen. Daarover meer verderop in dit hoofdstuk. Of een toe-

passing wel of niet in containment moet worden gesaneerd, 

wordt altijd bepaald door het SMA-rt-systeem, dat in beheer is 

van Ascert. En bovendien geldt: ook al is een containment in de 

buitenlucht niet verplicht bij een bepaalde asbesttoepassing, 

toch is voorzichtigheid geboden. De saneerder zal maatregelen 

moeten treffen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Ieder werkplan voor asbestsaneringen moet voldoen aan de 

status ‘geschikt voor uitvoering’. De uitgangspunten hiervoor 

staan nauwkeurig beschreven in het certificatieschema voor 

asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

In het asbestinventarisatierapport is al aangegeven:

•  welke ruimten zijn geïnventariseerd;

•  op welke manier de ruimten zijn onderzocht (visuele 

inspectie, destructief onderzoek);

•  waar asbest is aangetroffen;

•  welke risicoclassificatie daarop van toepassing is;

•  welke ruimten onbereikbaar waren (waarvoor de 

inventariseerder dus geen verantwoordelijkheid kan nemen);

•  of en waar in geval van sloop destructief onderzoek moet 

plaatsvinden;

•  of en waar een risicobeoordeling noodzakelijk is (conform 

l
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NEN 2991) om het acute gevaar van blootstelling en 

mogelijke asbestverontreiniging te onderzoeken;

•  of inkadering noodzakelijk is. 

Als het inventarisatierapport niet aansluit bij de werkzaamhe-

den die de saneerder gaat verrichten, moet er extra onderzoek 

plaatsvinden. Dit is vooral van belang als een gebouw op de 

nominatie staat om gesloopt te worden. Het risico is daarbij 

namelijk groter dat de omgeving verontreinigd raakt. Ook bij 

saneringen van (delen van) gebouwen en woningen die nog in 

gebruik zijn, zal de saneerder van zijn opdrachtgever eisen dat 

er aanvullend onderzoek plaatsvindt vóór het werk een aan-

vang neemt. Zolang dit niet gebeurt, mag de saneerder niet 

met zijn werk beginnen. Anders bestaat het gevaar dat het hele 

gebouw of de woning door de saneringswerkzaamheden ver-

ontreinigd raakt met asbest.

De saneerder is verplicht zijn werkplan te laten controleren 

door zijn eigen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering 

(DTA). Die controleert onder andere of het werkplan compleet 

is, of alle relevante documenten bijgesloten zijn en of het werk-

plan overeenkomt met de daadwerkelijke situatie op de werk-

plek. Als de DTA het plan goedkeurt, moet daarvan een 

aantekening worden gemaakt in het werkplan zelf.

STAP 3
Het calamiteitenplan: de situatie de baas

Onderdeel van het werkplan van de saneerder is een calamitei-

tenplan. In de praktijk komt het nogal eens voor dat er tijdens de 

saneringswerkzaamheden meer asbest wordt aangetroffen dan 

in de inventarisatie staat aangegeven. In bijvoorbeeld spouwmu-

ren, kozijnen en op plaatsen die niet of nauwelijks bereikbaar 

zijn; zogenaamd onvoorzien asbest. Dit is met name het geval bij 

gebouwen die in gebruik zijn (bijvoorbeeld: het boren in een dek-

vloer in een bewoonde situatie is vaak niet gewenst omdat bewo-

ners achterblijven met een gat), maar de situatie doet zich bij 

totale sloop ook voor als er onvoldoende vooronderzoek is 

geweest. In het calamiteitenplan staat aangegeven welke instan-

ties gealarmeerd moeten worden bij een onverwachte asbeste-

missie, of bij bijvoorbeeld brand of een (ander) ongeluk.
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gebeuren en vooral ook hóe, zodat onnodige paniek wordt ver-

meden. De opdrachtgever doet er verstandig aan hiervoor een 

communicatieplan op te stellen.

Milieuhygiënische maatregelenMilieuhygiënische maatregelen
De hygiënische ofwel beschermende maatregelen die in het vei-

ligheids- en gezondheidsplan zijn opgenomen, zijn vanzelfspre-

kend buitengewoon belangrijk aangezien ze de zekerheid 

moeten bieden dat er tijdens de sanering zo min mogelijk 

asbest vezels vrijkomen en dat mensen in het werkgebied zo 

goed mogelijk beschermd zijn. Het gaat hier niet alleen om het 

bewaken van de gezondheid van de werknemers van het sane-

ringsbedrijf, maar ook om die van kantoorgebruikers en/of 

bewoners, en natuurlijk ook om de ‘gezondheid’ van het milieu. 

De saneerder werkt met twee soorten hygiënische maatregelen: 

Een blik in de agenda van de DTA
(Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering)

Tijdens de asbestsanering staat al het werk voortdurend onder toezicht van een DTA. 

Die controleert of:

•  alle asbestgerelateerde apparatuur is voorzien van een geldig keuringsbewijs en goed 

functioneert;

•  alle medewerkers aantoonbaar medisch geschikt zijn om hun werk te doen (een 

afstandsverklaring is niet acceptabel);

•  er wordt gewerkt volgens de beschermingsmaatregelen die in het 

asbestinventarisatierapport en het werkplan worden genoemd (o.a. de 

protectiefactor voor het volgelaatsmasker);

• alle verwijderaars in het bezit zijn van het DAV-persoonscertificaat; 

• er volgens de decontaminatieprocedure wordt gewerkt;

• het werkgebied en/of de compartimentering voldoen aan de eisen van het werkplan;

• de veiligheidsmaatregelen uit het werkplan passend worden uitgevoerd,

• het werkplan wordt gevolgd.

Behalve met toezichthoudende en controlerende taken is de DTA belast met het 

instrueren van medewerkers over wat het certificatieschema hen voorschrijft met 

betrekking tot de uit te voeren saneringswerkzaamheden, de hieraan verbonden 

risico’s en de onderlinge taakverdeling en registratieplicht.

STAP 4
Veiligheids- en gezondheidsplan: verplichte kost!

Het Arbobesluit verplicht de saneerder om naast het werkplan 

ook een veiligheids- en gezondheidsplan te maken. Hierin staat 

nauwkeurig omschreven wat het werk inhoudt, welke partijen 

erbij zijn betrokken, welke specifieke gevaren tijdens het werk 

kunnen ontstaan en welke maatregelen worden getroffen om 

die te voorkomen. Verder staat erin te lezen op welke wijze de 

saneerder toezicht houdt tijdens de werkzaamheden en hoe hij 

zijn werknemers zal voorlichten en instrueren.

Specifieke milieuhygiënische maatregelen moeten voorkomen 

dat asbestvezels vrijkomen in de omgeving. Arbeidshygiënische 

maatregelen beschermen personen die asbestwerkzaamheden 

uitvoeren tegen het in contact komen met asbestvezels.

STAP 5
De sanering melden: goed samenspel

De echte saneringswerkzaamheden kunnen pas starten als 

het project door het uitvoerende saneringsbedrijf is gemeld 

bij de volgende instanties: de gemeente of omgevings-

dienst, de Inspectie SZW en de certificerende instelling. 

Wordt het werk digitaal aangemeld, dan geldt een termijn 

van twee dagen tussen de aanmelding en het begin van de 

werkzaamheden. Bij schriftelijke meldingen is de tussen-

liggende periode vijf werkdagen. 

Voor calamiteiten geldt een uitzondering: als een spoedeisende 

aanpak geboden is, geldt de reguliere termijn voor het indie-

nen van de sloopmelding niet. Het bevoegd gezag mag dan 

afwijken van deze termijn. Van een startmelding is in het geval 

van een calamiteit ook geen sprake: de sloopmelding (die 

last-minute wordt ingediend) geldt dan ook als startmelding. 

De sloopaannemer moet de handhavende instanties uiterlijk 

vijf werkdagen vóór de aanvang van het slopen schriftelijk 

informeren over de data en tijdstippen waarop de asbestsane-

ring plaatsvindt. Daarnaast is de opdrachtgever ervoor verant-

woordelijk dat bijvoorbeeld kantoorpersoneel of bewoners van 

een gebouw tijdig en volledig op de hoogte zijn van wat er gaat 
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arbeidshygiënische en milieuhygiënische. Milieuhygiënische 

maatregelen moeten voorkomen dat asbestvezels in de omge-

ving vrijkomen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn:

•  de afsluiting van ventilatie-, verwarmings- en/of 

airconditioningsystemen;

•  het reinigen en verwijderen van meubilair en losse 

voorwerpen uit de ruimte;

• niet-verwijderbare goederen afdekken met polyethyleenfolie;

• ramen en deuren afdichten met polyethyleenfolie en tape;

• compartimentering van de werkplek (containment);

• decontaminatie (ontsmetting).

Arbeidshygiënische maatregelenArbeidshygiënische maatregelen
Arbeidshygiënische maatregelen moeten voorkomen dat 

iemand die asbestwerkzaamheden uitvoert, in contact komt 

met asbestvezels.

De persoonsbeschermende maatregelen voor asbestverwijde-

ring vallen in twee groepen uiteen: lichaamsbescherming en 

adembescherming. Beschermende kleding zorgt ervoor dat 

geen asbeststof kan doordringen tot op de huid en in het haar. 

Kleding en accessoires mogen slechts eenmalig worden 

gebruikt of dienen eenvoudig en volledig te reinigen te zijn. 

Adembeschermingsapparatuur (ABM) beschermt werknemers 

tegen het inademen van lucht die verontreinigd is met asbest-

vezels en andere schadelijke stoffen.

Op grond van de Arbowet is de saneerder verplicht om zijn per-

soneel te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s). Ook moet hij zijn werknemer(s) duidelijk instrueren 

over de gevaren van asbest en over veilige werkmethoden. 

Werknemers houden gedurende het traject het recht op aan-

vullende instructies, en zijn verplicht tot het gebruik van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Sinds 2015 is de verplich-

ting tot en het sanctiebeleid voor de ABM-instructie en de fit-

test (het op maat passend maken van gezichtsmaskers) voor 

alle saneerders van kracht. Sinds 1 juni 2017 mogen fittesten 

alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die door de VVGW 

erkend zijn met het gele SafetySign.

SANEREN IS MEER DAN 'POETSEN'. HET VERWIJDEREN 
VAN ASBEST IS VAAK OOK FYSIEK ZWAAR WERK.
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Belangrijke restrictiesBelangrijke restricties
Bij omgevingslucht-onafhankelijke adembeschermingsappara-

tuur wordt schone lucht vanuit de niet-verontreinigde buiten-

lucht toegevoerd, of er wordt gebruikgemaakt van perslucht. 

Omgevingslucht-afhankelijke adembeschermingsapparatuur 

werkt met filterpatronen. Het werken hiermee is aan belang-

rijke restricties gebonden. Zo mag deze apparatuur niet worden 

gebruikt in besloten ruimten, of wanneer het zuurstofgehalte 

lager is dan 20 vol%, of bij dermate hoge concentraties van scha-

delijke stoffen dat het afvangend vermogen van de beschikbare 

filters ontoereikend is (> 1 vol%).

Ook bij bijzondere situaties zoals heat stress, waarbij onder 

extreem warme omstandigheden gewerkt moet worden, is het 

werken met omgevingslucht-afhankelijke adembescher-

mingsapparatuur niet toegestaan.

Klaar voor de start! De sanering in de praktijkKlaar voor de start! De sanering in de praktijk
Bij de sanering van gebouwen die nog in gebruik zijn, gelden in 

principe dezelfde voorschriften als voor gebouwen die gesloopt 

gaan worden. De risico’s verschillen wél! Die zijn immers gro-

ter wanneer het gebouw in gebruik blijft tijdens de sanering.

Maar of het nou om een slooppand of een gebouw in gebruik 

gaat, de eerste stap van de saneerder is áltijd hetzelfde: het 

werkgebied afzetten. Elke ingang wordt met waarschuwings-

borden gemarkeerd. Die moeten voorkomen dat onbevoegden 

onbeschermd het werkgebied of de containments betreden. De 

saneringswerkplekken worden afgezet met waarschuwingslin-

ten en -kettingen, en vaak ook met bouwhekken. Rond de afzet-

ting worden om de vijftien meter waarschuwingsborden 

geplaatst met de tekst: ‘ASBEST GEEN TOEGANG’. Duidelijker 

kan het niet: niemand mag het saneringsgebied betreden, 

alleen daartoe bevoegde personen, nadat de DTA daar toestem-

ming voor heeft gegeven. Iedereen die het werkgebied betreedt, 

moeten zich strikt aan de geldende procedures houden. Het 

toegangsverbod geldt vanaf de voorbereiding en start van de 

sanering tot en met de eindcontrole.

Een asbestsaneerder kan op twee manieren te werk gaan: het 

asbest volledig verwijderen of duurzaam constructief afscher-

men. Hoe een sanering precies wordt aangepakt en uitge-

voerd, is afhankelijk van de onderzoeksresultaten van het 

De juiste ‘look’: van levensbelang!

Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen van lichaamsbescherming, moet de 

saneerder over een goedgevulde ‘bedrijfskledingkast’ beschikken, met daarin:

 • werkkleding: wegwerpondergoed, sokken, wegwerpoveralls;

 • rubberen veiligheidslaarzen;

 • veiligheidswerkhandschoenen;

 • zo nodig een veiligheidshelm;

 • zo nodig wegwerpoordoppen.

Aan ondergoed en de sokken worden geen nadere eisen gesteld dan dat de werkgever 

ze verstrekt voor de asbestsloopwerkzaamheden. Ze zijn bestemd voor eenmalig 

gebruik of moeten volledig te reinigen zijn. De overalls moeten daarentegen aan heel 

wat meer eisen voldoen. Zo moeten ze zijn gemaakt van niet-statisch materiaal 

(bijvoorbeeld katoen, met katoen versterkt polyester of gecoat of geïmpregneerd 

papierweefsel). De overall moet een capuchon met sluitkoord hebben, elastiek in de 

mouwen en pijpen en een (klittenband)sluiting met overslag. Het werkpak mag geen 

zakken of dikke naden hebben, om het risico uit te sluiten dat asbestresten op die 

manier mee naar buiten worden gedragen.

Asbestsaneerders dragen ook adembescherming. Er zijn twee soorten:

 • omgevingslucht-afhankelijke adembescherming;

 • omgevingslucht-onafhankelijke adembescherming.

Voor beide soorten geldt dat moet worden voldaan aan de eisen van NEN-EN 132 t/m 

144 en NEN-EN 12942 (zie pagina 40). De saneerder is verantwoordelijk voor goede 

voorlichting aan zijn werknemers over het juiste gebruik van de adembeschermende 

apparaten, en ook dat ze alle wettelijke voorschriften kennen. Het gaat om 

gedetailleerde kennis. Een voorbeeld: de luchtopbrengst moet minimaal 120 liter/min. 

per persoon zijn bij afhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij onafhankelijke 

adembescherming is het minimaal 300 liter/min. per persoon plus 150 liter/min. voor 

elke persoon extra bij een luchtdruk van 6 tot 8 bar.

Een ABM mag niet langer dan twee uur achtereen worden gedragen.

Na elk gebruik mag de werknemer minstens een uur lang geen ademhalingsbescher-

mingsmiddel meer dragen. Als hij er langer in blijft, moet dit worden genoteerd in het 

logboek, plus de reden ervan. Dit in verband met de zogeheten blootstellingsregistra-

tie. De saneerder moet erop toezien dat de gebruiker van een ademhalingsmasker 

vóór en na elk gebruik zijn masker inspecteert op eventuele defecten.

Sinds 2015 is het voor asbestsaneerders verplicht om een fittest te doen, waarbij het 

best passende masker wordt bepaald en aangemeten, zodat zowel bij stilstaan als 

bewegen het masker zo goed mogelijk bescherming biedt.

ASBESTFEIT
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asbestinventarisatierapport en de (eventuele) risicobeoorde-

ling. Bij sloop moet de saneerder bovendien ook rekening 

houden met het Bouwbesluit 2012. Daarin staat dat sloop ‘met 

de best bestaande technieken’ moet worden uitgevoerd. Kort 

gezegd betekent dit, dat de saneerder verplicht is om mens en 

milieu zo goed als mogelijk te beschermen tegen vrijkomende 

(asbest)vezels en daarvoor alle mogelijke middelen moet inzet-

ten en toepassen. In het certificatieschema voor asbestinven-

tarisatie en asbestverwijdering, dat in 2017 is ingegaan, is 

nadrukkelijk opgenomen dat de saneerder bronmaatregelen 

moet gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het impregne-

ren of doordrenken van de asbesttoepassing, zodat er bij ver-

wijdering minder vezels vrijkomen.

Aan sloop gaat altijd een volledige asbestsanering vooraf. In het 

geval dat een gebouw of object nog in gebruik is en ervoor wordt 

gekozen het aanwezige asbest (of een deel ervan) duurzaam con-

structief af te schermen, wordt aanbevolen om een beheersplan 

op te stellen en deze jaarlijks te herzien. Net zolang totdat het 

gebouw alsnog wordt gesloopt en/of volledig wordt gesaneerd.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Om bij de bron te beginnen: de opdrachtgever/eigenaar van het 

gebouw is en blijft verantwoordelijk voor het asbest dat in zijn 

gebouw of installatie zit. De opdrachtgever zorgt ervoor dat er 

een asbestinventarisatie wordt gedaan. De sloopaannemer/

saneerder is er vervolgens voor verantwoordelijk dat de sloop-

melding, startmelding en gereedmelding worden ingediend. 

Beide partijen is er dus veel aan gelegen een optimale samen-

werking en kennisuitwisseling na te streven. Dat dit niet altijd 

het geval is, heeft vooral te maken met onduidelijkheid over de 

juiste rolverdeling, meestal het gevolg van gebrekkige onder-

linge communicatie. Maar ook verschillende belangen spelen 

een rol, want wie draait er bijvoorbeeld op voor de extra kosten 

als er toch nog ‘onvoorzien asbest’ wordt gevonden?

Voorkom oponthoud met goede communicatieVoorkom oponthoud met goede communicatie
Door gebrekkige communicatie en langs elkaar heen werken 

komt het in de praktijk voor dat een asbestsanering van 

start gaat zonder dat de sloopmelding is ingediend. Starten 
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zonder sloopmelding is verboden op grond van het 

Bouwbesluit 2012. Soms is simpelweg vergeten aan de 

gemeente te melden dat de saneringswerkzaamheden van 

start gaan. De handhaver kan in zo’n geval besluiten om het 

werk stil te leggen, bijvoorbeeld als hij vindt dat de veilig-

heid op het werk in het geding is. De opdrachtgever moet 

dan wachten op het schikkingsvoorstel van de handhaver. 

Tot die tijd gebeurt er niets.

Volledige verwijdering van asbest bij een sanering heeft 

absoluut de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk of zelfs 

noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om asbest 

duurzaam constructief af te schermen. Vaak wordt hiertoe 

besloten wanneer een sanering in fasen plaatsvindt. Of als 

verwijdering niet mogelijk is zonder de totale sloop van het 

gebouw of de woning. Voorwaarde voor bouwkundig duur-

zaam afschermen is dat er onder invloed van lucht geen 

vezels mogen vrijkomen. Een coating aanbrengen is niet lan-

ger toegestaan.

Als asbest blijf t zit ten: het beheersplanAls asbest blijf t zit ten: het beheersplan
Soms kan asbest ook duurzaam constructief worden afge-

schermd door het aanbrengen van een ruimtelijke afscheiding. 

Er wordt dan bijvoorbeeld een luchtdichte wand of een lucht-

dicht verlaagd plafond aangebracht. Het voordeel is: lagere kos-

ten. Maar het nadeel is ook dat het asbestprobleem er niet mee 

wordt opgelost, maar verschuift naar een later tijdstip. Als de 

saneerder besluit een ruimtelijke afscheiding toe te passen, 

dan moet hij dat duidelijk op de revisietekening aangeven. Dan 

kan iedereen die er werkzaamheden gaat uitvoeren zien dat 

achter de afscheiding asbest zit.

De opdrachtgever wordt geadviseerd een asbestbeheersplan op 

te stellen als na sanering asbesthoudende materialen in een 

gebouw of constructie achterblijven. In zo’n plan staan de 

maatregelen beschreven die de opdrachtgever neemt of nog 

moet nemen om voor de toekomst te kunnen garanderen dat 

het gebouw of de woning asbestveilig is. Het asbestbeheersplan 

geldt tot aan het moment dat de opdrachtgever besluit het 

gebouw of object te slopen.

Helder overzicht in één oogopslag

Al het voorbereidende papierwerk is achter de rug; het echte werk gaat beginnen.  

Wie zijn tijdens de saneringswerkzaamheden de hoofdrolspelers?

Een kort overzicht:

De opdrachtgever – Die geeft aan de (gecertificeerde) asbestsaneerder officieel 

opdracht de aangetroffen asbesthoudende materialen te verwijderen. Verder zorgt de 

opdrachtgever ervoor dat gebruikers van een gebouw en de aanwezige bouwkundige 

aannemers goed op de hoogte zijn van hetgeen op stapel staat. 

Het asbestverwijderingsbedrijf – Als in een asbestinventarisatie is vastgesteld dat 

het asbesthoudende materiaal tot risicoklasse 1 behoort, mag het werk ook worden 

uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf, dat uiteraard wel moet voldoen aan 

alle eisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Als uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat het gaat om een risicoklasse 2- of 

2A-sanering, dan mag alleen een gecertificeerd bedrijf de sanering uitvoeren.

De saneerder is verantwoordelijk voor het indienen van de sloopmelding, startmelding 

en gereedmelding. Daarnaast zorgt hij ervoor dat alle vereiste documenten op de 

locatie aanwezig zijn: een compleet afschrift van de sloopmelding, een 

asbestinventarisatierapport, een werkplan, een veiligheids- en gezondheidsplan en een 

calamiteitenplan. Daarnaast heeft hij de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 

het werkgebied op de voorgeschreven wijze wordt afgezet met waarschuwingsborden, 

waarschuwingslinten, -kettingen, eventueel bouwhekken en om de vijftien meter 

rondom de afzetting waarschuwingsborden met de tekst ‘ASBEST GEEN TOEGANG’.

De controlerende instanties – Dit zijn de gemeente of omgevingsdienst, de Inspectie 

SZW en de certificerende instellingen. De handhaver controleert bij sloop of een 

melding is ingediend en of het werk correct is aangemeld.

Verder houdt de handhaver toezicht op de naleving van de eisen uit de sloopmelding 

tijdens de werkzaamheden. En controleert of er conform de Arbowetgeving en het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 wordt gewerkt. De certificerende instelling 

controleert of het werk conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering wordt uitgevoerd. Gecertificeerde bedrijven moeten zich strikt 

houden aan de eisen die daarvoor gelden.

De DTA – De Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering werkt in opdracht en onder 

gezag van de asbestsaneerder en is verantwoordelijk voor de algemene controle vóór 

aanvang van de werkzaamheden. Ook houdt hij toezicht tijdens de sloopwerkzaam-

heden.
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Wat er precies in een asbestbeheersplan komt te staan, kan 

natuurlijk per situatie verschillen. Het ligt er maar net aan hoe 

complex die is. Gaat het bijvoorbeeld om hechtgebonden asbest-

producten op een vrijwel onbereikbare plaats, dan kan worden 

volstaan met een eenvoudig asbestbeheersplan. Het is natuur-

lijk weer heel iets anders wanneer er sprake is van de toepas-

sing van niet-hechtgebonden asbestproducten in werkkamers. 

Zo’n situatie vraagt om uitgebreide controle mogelijkheden. De 

dagelijkse praktijk wijst uit dat de regels van een asbestbeheers-

plan niet altijd even strikt worden nageleefd. Om de kans op 

blootstelling aan asbest niet te vergroten, wordt in dergelijke 

situaties alsnog tot een volledige sanering overgegaan.

Asbest volledig verwijderenAsbest volledig verwijderen
Het volledig verwijderen van asbest gebeurt – afhankelijk van 

de situatie – zowel in de open lucht als in een containment. In 

algemene zin geldt dat saneringen van hechtgebonden asbest-

toepassingen aan de buitenkant van een woning of gebouw 

meestal in de openlucht mogen plaatsvinden. De saneerder 

hoeft dan geen compartimentering of containment toe te pas-

sen en de ruimte in onderdruk te houden. Een visuele inspec-

tie bij de eindcontrole is voldoende. Uitzonderingen zijn er 

ook, waarbij wel degelijk een containment moet worden 

gebouwd voor de saneringswerkzaamheden. Denk daarbij aan 

niet-hechtgebonden gevelbeplating waarin een groot percen-

tage amfibool is verwerkt, en waarbij het zeer aannemelijk is 

dat er vezelemissie optreedt tijdens de saneringswerkzaam-

heden. In dit geval moet de ‘best bestaande techniek’ worden 

toegepast. Zoals eerder in dit boek vermeld: SMA-rt is altijd 

leidend voor de geldende risicoklasse en saneringsmethode. 

Wat voor toepassing er ook gesaneerd wordt in de buitenlucht, 

en ongeacht de condities (in buitenlucht of containment), de 

saneerder moet altijd milieu- en arbeidshygiënische maatrege-

len treffen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Afhankelijk van de risicoklasse-indeling moet de saneerder tij-

dens het werk een aantal beschermingsmaatregelen treffen.

Als de saneerder in gebouwen of woningen asbest gaat verwij-

deren, moet hij eerst een containment bouwen. Dit is een geslo-

ten werkruimte. Bij de werkzaamheden zal asbeststof 

vrijkomen en dat mag niet uit het containment ontsnappen. 

ASBESTFEIT
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De bouw van een containment is aan strikte eisen gebonden. Er 

mag geen asbeststof ontsnappen. Hiertoe moet de saneerder 

het containment luchtdicht afplakken met folie en tape of 

spuitlijm, en een afzuigcapaciteit aanbrengen van zesmaal de 

containment-inhoud per uur. Als met een risicobeoordeling (op 

grond van NEN 2991) is aangetoond dat de concentratie van 

asbestvezelemissies op de locatie boven de toegestane grens-

waarde uitkomt, moet de saneerder het containment met 

adembescherming opbouwen. De saneerder moet ook een 

decontaminatie- of ontsmettingsunit en een tweetraps materi-

aalsluis aan het containment koppelen.

Om te voorkomen dat asbeststof vanuit het containment naar 

buiten ontsnapt, wordt onderdruk gecreëerd in het contain-

ment. Dit zorgt ervoor dat via de sluizen of ventilatie-ingang 

schone buitenlucht wordt aangezogen, waardoor asbestvezels 

niet naar buiten kunnen ontsnappen. Met behulp van diverse 

filters in de onderdrukventilatieapparatuur worden de zwe-

vende asbestvezels ‘gevangen’. De saneerder moet de onderdruk 

gedurende de totale sanering registreren. Dit is sinds 1 maart 

2017 verplicht.

De saneerder moet het onderdrukapparaat zo opstellen dat de 

aangezogen lucht het hele containment zo goed mogelijk venti-

leert. Dit kan alleen wanneer het afzuigpunt van het apparaat zo 

ver mogelijk van de toegangssluizen is geplaatst. De onder-

drukinstallatie moet in staat zijn om alle lucht in het contain-

ment zes keer per uur te verversen. De afzuigcapaciteit van de 

installatie vermindert naarmate de filters met asbestvezels ver-

vuild raken. Daarom moet de capaciteit van de installatie ruim-

schoots voldoende zijn om de norm van minimaal zes keer per 

uur te halen.

Voortdurend monitorenVoortdurend monitoren
Nadat door de saneerder is gecontroleerd of het containment 

goed is afgedicht, wordt de onderdrukinstallatie gestart. 

Tijdens het werk in het containment registreert een monitor 

voortdurend de onderdruk. Als deze niet op peil blijft, gaat een 

alarm af. Zo nodig schakelt de monitor meerdere onderdrukap-

paraten aan of uit. Door de onderdruk komt er spanning op het 
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* Gebruiksbeperkende maatregelen

Het is verboden asbesthoudende materialen te bewerken/verwerken anders dan 

beschreven in de sloopparagraaf van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het 

Productenbesluit Asbest. Het beheersplan moet richtlijnen hierover bevatten.

Die moeten worden gecommuniceerd aan de gebruikers van het gebouw (bijvoorbeeld 

huurders, bezoekers of technische onderhoudsmensen), bijvoorbeeld over: de 

aanwezigheid van asbest (informatieplicht) en de (in voorkomende gevallen) precieze 

asbestconcentraties in de werkruimten, alsook de hieraan verbonden consequenties 

(niet boren, zagen, schuren of anderszins mechanisch bewerken van het 

asbesthoudende materiaal, of het uitsluitend betreden van bepaalde ruimten met 

persoonlijke beschermingsmiddelen, het niet oplichten van systeemplafonds 

enzovoorts). Ook moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn waar men terecht kan bij 

ongelukken met of schades aan het asbesthoudende materiaal.

** Periodieke controle

Een asbestbeheersplan schrijft voor dat er ieder jaar moet worden gecontroleerd wat 

de actuele status en/of onderhoudssituatie is van het geïsoleerde asbest.

Is er sprake van niet-hechtgebonden asbesthoudende producten, dan behoort 

specifiek te worden gecontroleerd op de verspreiding van asbesthoudend stof. De 

frequentie is afhankelijk van de ernst van de situatie, maar behoort ten minste 

eenmaal per jaar plaats te vinden.

In bedrijfs- of woongebouwen waar een groter risico bestaat dat het asbesthoudende 

materiaal rechtstreeks kan worden beschadigd (bijvoorbeeld in fietsenstallingen, 

bergruimten, garages of technische ruimten) wordt ten minste eenmaal per jaar een 

visuele inspectie uitgevoerd. Het kan ook nodig worden geacht om lucht- en/of 

stofmonsters te nemen. Aan de resultaten van de periodieke controles moeten zo 

nodig acties worden gekoppeld. Dit kan zelfs betekenen dat het asbestbeheersplan 

door de eigenaar van het gebouw (de opdrachtgever) moet worden aangepast.

*** Noodplan

Hierin staan de maatregelen die moeten worden genomen in geval van een 

calamiteit, brand of ongeluk om de verdere verspreiding van asbest zoveel mogelijk te 

voorkomen. In het noodplan staat duidelijk omschreven wie welke acties uitvoert en 

wie moet worden gewaarschuwd (bereikbaarheid); hoe de communicatie met 

bewoners en gebruikers wordt aangepakt en welke afspraken zijn gemaakt met de 

eigen technische dienst, saneringsbedrijven en onderhoudsfirma’s. Het noodplan bevat 

ook informatie voor de brandweer. In geval van een calamiteit kan de brandweer snel 

de hand leggen op de gegevens uit het asbestinventarisatierapport.

(Bron: NEN 2991)

Het maken van een asbestbeheersplan

Hoe ziet een asbestbeheersplan eruit? Wat staat er in ieder geval in? Een goed plan 

bevat zeker al het onderstaande:

•  gebruiksbeperkende maatregelen*;

•  een handleiding voor onderhoudspersoneel en onderaannemers die in de directe 

nabijheid van het afgeschermde asbest werkzaamheden uitvoeren. Die moeten tijdig 

de handleiding kunnen doornemen en daarover vragen stellen, dus vóór ze 

daadwerkelijk aan het werk gaan;

•  een periodieke controle**;

•  een overzicht van te nemen maatregelen wanneer de resultaten van de periodieke 

controles daartoe aanleiding geven;

•  een nood- of calamiteitenplan om ongelukken of schades door 

asbestverontreiniging meteen te verhelpen***;

•  schriftelijke vastlegging en markering van de plaatsen waar asbesthoudende 

materialen zitten. Deze gegevens zijn overzichtelijk gerangschikt, voor alle 

betrokkenen te raadplegen en eenvoudig over te dragen;

•  een protocol om betrokkenen te informeren;

•  vastlegging wie waarvoor verantwoordelijk is;

•  een overzicht van taken, bevoegdheden en contactgegevens van de 

verantwoordelijke personen.

 

Veilig in elke vezel

Veilig werken is niet saai, maar iets om trots op te zijn. De kunst is medewerkers daar 

ook warm voor te laten lopen. De campagne ‘Veilig in elke vezel’ is een mooi voorbeeld 

van zo’n positieve aanpak die zeker zal aanslaan in de sterk gereguleerde asbestbran-

che. De campagne is ontwikkeld op initiatief van brancheorganisaties VERAS en VVTB 

om de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijdering te verhogen door aandacht voor 

gedrag en cultuur in de bedrijven. Insteek van de campagne is: het vakmanschap van 

de medewerker voor het voetlicht halen. De initiatiefnemers stellen gratis films, 

voorlichtingsmateriaal en toolboxen beschikbaar, waarmee saneringsbedrijven met 

hun medewerkers direct aan de slag kunnen. Deze tools zijn gebaseerd op uitgebreid 

onderzoek in en over de branche en brengen de belangrijkste risico’s goed in kaart. 

Meer informatie? www.vezelveiligheid.nl
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containment te staan. Hierdoor wordt de folie kwetsbaar voor 

beschadiging door scherpe voorwerpen. Als er met vloerfolie 

wordt gewerkt, dan wordt deze op een stevige onderlaag 

gefixeerd om te voorkomen dat de saneerders tijdens het werk 

op een soort luchtkussen moeten werken. Vloerfolie kan ook 

met latten of platen worden verzwaard om dit te voorkomen.

Het spreekt voor zich dat er speciale eisen gelden voor de appa-

ratuur die de saneerders in het containment gebruiken om het 

asbest te verwijderen. Zo mogen ze alleen elektrische of pneu-

matische apparatuur gebruiken als er een afzuigsysteem op 

zit. We noemen dat ‘puntafzuiging’: door zo dicht mogelijk bij 

de bron alle vezels op te zuigen, wordt verspreiding in de lucht 

zoveel mogelijk voorkomen. Dit om ervoor te zorgen dat de con-

centratie asbest in de lucht de grenswaarde niet overschrijdt. 

Het gebruik van hogedrukapparatuur is niet toegestaan, omdat 

hierdoor de asbestvezels loslaten en de vezelconcentratie in de 

lucht te sterk toeneemt.

Schoonmaak in drie fasenSchoonmaak in drie fasen
Ook bij asbestverwijdering geldt: ná het vuile werk volgt de 

schoonmaak. En die verloopt in drie fasen: al tijdens het werk, 

na afloop van het werk en na de eindcontrole. Zodra het eerste 

asbest is verwijderd, beginnen de saneerders al met het 

schoonmaken. Bij de demontage van asbesttoepassingen wordt 

getracht het materiaal zoveel mogelijk in zijn geheel te verwij-

deren om geen extra stof te veroorzaken. Vaak gebeurt dit 

handmatig, omdat dan het meest nauwkeurig gewerkt kan 

worden. Asbesthoudende materialen moeten direct van ove-

rige materialen gescheiden worden (Avb 2005, het Arbobesluit 

en het Bouwbesluit 2012 artikel 8.9 over het scheiden van 

bouw- en sloopafval). Bij ministeriële regeling kunnen voor-

schriften worden verstrekt over de te scheiden categorieën 

bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer ervan op en van het 

terrein bij het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Het afval wordt luchtdicht en dubbel verpakt in polyethyleen-

folie en voorzien van asbest-waarschuwingsstickers. Dreigt de 

folie te scheuren, dan wordt het asbest in meer lagen folie ver-

pakt. Scherpe randen worden met tape afgeplakt en plaatdelen 

worden stevig met tape omwikkeld.

Tot slot wordt al het luchtdicht verpakte asbestafval aan de 

Kleine sanering: de glove bag of MiniContainment
Voor een kleine sanering van asbesttoepassingen kan de saneerder eventueel voor 

een glove bag of MiniContainment kiezen. Beide methoden zijn in de regel veel kleiner 

dan een ‘normaal’ containment. Er kunnen geen mensen in werken, de glove bag of 

MiniContainment brengt als het ware een scheidingswand aan tussen de te saneren 

toepassing en de saneerder. Het asbest is te verwijderen zonder de omgeving te 

verontreinigen. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen onder toezicht van een DTA 

die ter plaatse aanwezig is, in bijzondere en wettelijk bepaalde gevallen, een glove 

bag of MiniContainment gebruiken.



150 151 

53

l

l

SUCCESVOL SANEREN

buitenkant grondig schoongemaakt en dan via de materiaal-

sluis uit het containment verwijderd volgens de daarvoor gel-

dende procedure. Alle oppervlakken in het containment 

worden tijdens de werkzaamheden grondig met een asbeststof-

zuiger gereinigd. Indien nodig worden bepaalde delen ook nog 

met vochtige doeken of zogenaamde ‘kleefdoekjes’ afgenomen. 

Belangrijk: het containment moet altijd schoon én droog wor-

den opgeleverd, voordat de eindcontrole kan starten.

Tijd voor de eindcontroleTijd voor de eindcontrole
Een gebouw of object wordt pas weer vrijgegeven voor de voorge-

nomen sloop of renovatie als het saneringswerk volledig is afge-

rond en geheel ‘asbestveilig’ is verklaard door een geaccrediteerd 

laboratorium conform NEN 2990. Althans, dit geldt in geval van 

risicoklasse 2 of 2A; bij een risicoklasse 1-sanering is het niet 

verplicht dat een geaccrediteerd laboratorium de eindcontrole 

uitvoert, maar mag de saneerder dit zelf doen (hoewel de meeste 

saneerders alsnog kiezen voor een laboratorium, in verband met 

aantoonbaarheid van de kwaliteit die zij hebben geleverd). 

Als een eindcontrole aantoont dat de ruimte waarin gesaneerd 

is veilig te betreden is, mag de saneerder het containment van 

een eindimpregnering voorzien en ontmantelen. Voor alle 

zekerheid zal de saneerder de hele werkplek na de ontmante-

ling schoon en opgeruimd achterlaten. Hij schakelt eerst de 

onderdrukapparatuur uit en breekt vervolgens het contain-

ment af. De voorfilters van de apparatuur heeft hij al tijdens de 

eindschoonmaak van het containment door schone vervangen. 

De filteringang sluit hij af met een klepdeksel of folie.

Voordat een asbestsaneerder het containment mag verlaten, 

moet hij zich ontsmetten door te douchen in de decontamina-

tie-unit die bij voorkeur direct aansluit op het containment. 

Zo’n unit bestaat uit een vuile, een douche- en een schone 

ruimte. De saneerder trekt zijn overall en wegwerpondergoed 

uit in de vuile ruimte. De met asbest verontreinigde werkkle-

ding wordt volgens de voorschriften uit de decontaminatie-unit 

verwijderd. De saneerder kleedt zich uit, wast zichzelf onder de 

douche en spoelt daar ook alle gebruikte spullen schoon. 

Daarna mag hij zich weer aankleden in de schone ruimte. Als 

iedereen heeft gedoucht, wordt de decontaminatie-unit grondig 

met water schoongemaakt. Deze decontaminatieprocedure 

geldt overigens voor iedereen die het containment betreedt. 

Schoonmaakdoeken, asbestafval en werkkleding worden in 

polyethyleenfolie verpakt en afgevoerd. De filters die zeep en 

asbestvezels na het douchen opvangen, worden tot slot ook ver-

wijderd en als asbestafval afgevoerd. Alle materialen en appara-

tuur die gebruikt zijn bij de sanering en hergebruikt kunnen 

worden tijdens een volgende, worden gereinigd en voor de 

zekerheid luchtdicht verpakt. 

Niets ontsnapt aan deze filters

In asbeststofzuigers, onderdrukapparatuur en adembeschermingsapparatuur zitten 

zogeheten hoofd- of absoluutfilters. Om de levensduur van deze filters te verlengen 

worden een tot twee voorfilters geplaatst om de grove (asbest)deeltjes tegen te 

houden. Afhankelijk van de vervuiling worden de voorfilters minimaal een keer per dag 

vervangen. Het tweede voorfilter is nog fijner dan het eerste. Het vangt één kleinere 

fractie van het asbest(stof) af voordat de lucht door het absoluutfilter gaat. Een 

absoluutfilter bestaat uit een tussen- en een hoofdfilter en wordt ook wel een HEPA 

(High Efficiency Particulate Air) of zweeffilter genoemd. Beide filters zitten samen in 

één houderblok dat zo in de filterbak is gemonteerd dat er geen lekkage langs de 

rubberen randafdichting ontstaat. Alle filters moeten de ‘DOP’-test doorstaan, wat 

betekent dat ze een gegarandeerde efficiency hebben van 99,95% om vezels die groter 

zijn dan 3 micron te kunnen afvangen.

ASBESTFEIT

Het containment is 

weer veilig te 

betreden als een 

v isuele inspect ie, al 

dan niet in combi-

nat ie met lucht-, 

kleef- en/of grond-

monsters, aantoont 

dat de vezelconcen-

trat ie in deze 

afgesloten werk-

ruimte onder de 

gestelde norm 

uitkomt.

Perfecte fit?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het gezichtsmasker helpen om medewerkers 

te beschermen tijdens het verwijderen van asbest. Onderzoek van TNO wijst uit dat de 

huidige filtermaskers voldoende bescherming bieden, mits men het juiste masker 

draagt en het correct gebruikt. Sinds 2015 is elke DTA’er en DAV’er verplicht om eens 

per jaar de fittest te ondergaan. Dan wordt gecontroleerd of inderdaad het juiste type 

masker wordt gebruikt en of het de drager goed past. Onderzoek naar de geschiktheid 

en bescherming van maskers stopt echter nooit; anno 2017 loopt er opnieuw een 

onderzoek, waarin nogmaals de beschermingsfactor van maskers wordt getest.
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Plan van aanpak voor de toekomst?Plan van aanpak voor de toekomst?
Hoe nauw alles luistert bij een succesvolle sanering van asbest, 

wordt alleen al door de lengte van dit hoofdstuk onderstreept. 

De richtlijnen en wettelijke voorschriften waaraan de saneer-

der moet voldoen, zijn talrijk. Het is dan ook noodzakelijk en 

niet meer dan logisch dat hij op een regelmatige basis scherp 

wordt gecontroleerd, gezien het gevaar dat asbest voor de 

samenleving oplevert, en specifiek voor de mensen die elke dag 

saneringswerkzaamheden uitvoeren. Een slecht of onvolledig 

uitgevoerde sanering betekent immers dat mens en milieu nog 

altijd worden blootgesteld aan een te hoge concentratie van 

asbestvezels, terwijl de opdrachtgever en de bewoners van een 

gebouw of object ervan uitgaan dat het sein op groen staat 

nadat de ‘mannen in de witte pakken’ zijn verdwenen.

Tegenwoordig DAV1 en DAV2: hoezo?

De opleiding tot Deskundig Asbestverwijderaar is in 2016 opgesplitst in DAV1 en DAV2. 

De eerdere LDAV-vorm is hiermee komen te vervallen. In de LDAV-vorm kon een 

leerling drie maanden meedraaien zonder certificaat, als LDAV’er. In de nieuwe vorm is 

een medewerker verplicht eerst zijn DAV1-certificaat te halen, voordat hij start met 

werkzaamheden. Met dit certificaat op zak mag hij saneringen uitvoeren in 

risicoklassen 1 en 2. 

Na het behalen van het DAV1-certifcaat krijgt de medewerker een logboek met daarin 

praktijkopdrachten, zoals het bouwen van een containment. Deze opdrachten 

doorloopt hij onder begeleiding van een ervaren mentor. Binnen een half jaar na het 

behalen van het DAV1-certificaat moet de medewerker de training afronden en het 

examen voor DAV2 afleggen. Het DAV2-certificaat is drie jaar geldig en staat gelijk aan 

het voormalige DAV-persoonscertificaat. Met het DAV2-certificaat op zak mag de 

saneerder ook saneringen in risicoklasse 2A uitvoeren. 

ASBESTFEIT

Een gebouw of 

object wordt pas 

weer vr ijgegeven 

als het saner ings-

werk volledig is 

afgerond en het 

object ‘asbestveilig’ 

is verklaard.
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INTERVIEW

‘Een brug slaan tussen 
regelgever en praktijk’

VERAS heeft de sloopcode ontwikkeld die vanaf september 2015 op de website 

www.sloopcode.nl te raadplegen is door alle stakeholders in de asbestketen. 

‘Deze code geeft uitgangspunten voor de omgang tussen opdrachtgevers en 

sloopaannemers en voorbeelden van goede en slechte bouwbestekken. Er staan 

overigens geen gedetailleerde regels in of een standaardbestek. Ook het onder-

schrijven van de sloopcode is juridisch niet bindend.’

Wet- en regelgeving op het gebied van asbestsloop zijn en worden opnieuw aangepast. 

Hoe kijkt VERAS daar tegenaan? 

‘Daar is VERAS vanaf het ontwerp bij betrokken geweest. De kunst is om goed te 

beseffen wat de regelgever bezighoudt, maar ook wat de branche aankan. Je pro-

beert een brug te slaan tussen regelgever en je achterban, de sloopaannemers. 

Denk aan de aanscherping van de grenswaarden. De asbestketen ijkt in feite of 

die ook in de praktijk haalbaar en uitvoerbaar zijn. Doel is natuurlijk om het 

slopen van asbest zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen, om mens en 

milieu geen schade te berokkenen. Maar heeft de markt ook de juiste hulpmid-

delen en technieken om aan de aangescherpte normen te kunnen voldoen? Dat 

roept de markt op tot innovatie. Nog een voorbeeld: het Asbestdakenverbod 

wordt in 2024 van kracht. De sloopmarkt ziet zich voor de opgave gesteld om in 

het agrarisch areaal zo’n 100 miljoen m2 aan asbestdaken te verwijderen. 

Nieuwe wetgeving vergt verdere professionalisering en innovatie van de asbest-

branche om daaraan te kunnen voldoen.’

Welke voorwaarden stelt VERAS in dat kader aan haar leden? 

‘VERAS-leden moeten VCA-gecertificeerd zijn en sinds 1 januari 2015 moeten ze 

ook over het certificaat BRL SVMS-007 en/of het procescertificaat voor asbestin-

ventarisatie en asbestverwijdering beschikken. Uiteraard kan het secretariaat 

alle informatie verstrekken voor aanvullende scholing als toekomstige aan-

scherping van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft.’

Waar en op welke vlakken zijn verbeteringen wenselijk/mogelijk?

‘Bruggen slaan, elkaar steeds beter proberen te begrijpen. Op elkaar kunnen 

vertrouwen. Inzetten op innovatie. De aanscherping van de grenswaarden is 

een nieuw ijkpunt voor markt en regelgever. De bevindingen in de praktijk vor-

men hopelijk aanzet voor verdere dialoog. Om uiteindelijk hun beslag te krijgen 

in werkbare wet- en regelgeving. Dat zijn de uitdagingen voor VERAS, ook naar 

de toekomst toe.’

Steeds meer gecertificeerde bedrijven sluiten zich aan  

bij branchevereniging VERAS (Vereniging voor Aannemers in  

de Sloop). Wat is de missie van VERAS? 

‘Bevordering van milieuverantwoord en duurzaam slopen 

en veilig en gezond werken staat binnen de sloopsector 

centraal. Samen met collega-brancheorganisaties en 

andere stakeholders in de keten is VERAS gesprekspartner 

en adviseur van de regelgever, de ministeries van SZW en 

IenM, en van Ascert, de beheerstichting in het werkveld 

asbest. Sloopaannemers zijn gebaat bij eenduidige, werk-

bare wet- en regelgeving, vertaald in heldere normen en 

richtlijnen. Daarover praten wij mee en komen wij op voor 

de belangen van onze leden. Daarnaast is informatievoor-

ziening richting leden een belangrijke activiteit van onze 

vereniging. Op deze manier kunnen we een bijdrage leve-

ren om informatie- en kennisniveau op het gebied van 

sloop- en asbestdossiers te verhogen.’ 

Hoe belangrijk is het asbestdossier voor VERAS? Sloopaannemers 

hebben immers regelmatig met asbest te maken.

‘VERAS kent dossiers op het gebied van milieu, duurzaam-

heid, omgaan met vrijkomende materiaalstromen, veilig 

en gezond werken en maatschappelijk verantwoord onder-

nemer- en opdrachtgeverschap. Het asbestdossier legt 

inderdaad een flink beslag op de tijd van ons secretariaat, 

omdat het een complex werkveld is. Milieuveilig en duur-

zaam slopen staat hoog in ons vaandel, met inachtneming 

van de wet- en regelgeving. 

DE VISIE VAN VERAS

Sinds de oprichting in Sinds de oprichting in 
maart 2009 houdt maart 2009 houdt 

branche vereniging branche vereniging 
VERAS zich bezig met VERAS zich bezig met 

de belangenbehartiging de belangenbehartiging 
van sloop- en asbestvan sloop- en asbest--

verwijderingsbedrijven. verwijderingsbedrijven. 
Er zijn ruim 100 aangeEr zijn ruim 100 aange--
sloten leden en ruim 25 sloten leden en ruim 25 

donateurs. donateurs. 

Arjan Hol, algemeen Arjan Hol, algemeen 
secretaris van VERAS: secretaris van VERAS: 

‘VERAS staat voor ‘VERAS staat voor 
belangenbehartiging in belangenbehartiging in 
de meest brede zin van de meest brede zin van 

het woord. Wij zetten het woord. Wij zetten 
ons in voor de belangen ons in voor de belangen 

van ons ledenbestand van ons ledenbestand 
als collectief, maar ook als collectief, maar ook 

voor elk lid apart.’voor elk lid apart.’



156 

Grenswaarden
De grenswaarden zijn de wettelijke 

waarden die aangeven wat de wette-

lijke concentratie asbestvezels is waar 

mensen op het werk maximaal aan 

mogen worden blootgesteld. Het doel 

van het verlagen van de grenswaarden 

is helder: een veiligere (werk)omgeving 

creëren. De grenswaarden worden 

uitgedrukt in het aantal asbestvezels 

per kubieke meter lucht waar iemand 

gedurende een periode van 8 uur aan 

mag worden blootgesteld.

Chrysotiel asbest
De grenswaarde voor chrysotiel (wit) 

asbest is op 1 juli 2014 verlaagd van 

10.000 vezels/m3 lucht naar 2000 

asbestvezels/m3 lucht.

Amfibool asbest
De grenswaarde voor amfibool asbest 

is op 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 

vezels/m3 lucht naar 2000 asbestvezels/

m3 lucht. Op termijn streeft het minis-

terie ernaar om de grenswaarde voor 

amfibool asbest te verlagen naar 300 

asbestvezels/m3 lucht.

Werk aan de winkel
Om aan de nieuwe grenswaarden te 

kunnen voldoen, is het cruciaal dat 

werkprocessen en wet- en regelgeving 

worden aangepast. Begin 2017 is hierin 

weer een grote stap gezet, door nieuwe 

risicoklassen te introduceren en het 

nieuwe certificatieschema voor asbest-

saneerders en -inventariseerders door 

te voeren. Ook de NEN 2990 voor 

laboratoria is aan verandering onderhe-

vig: in 2018 wordt de nieuwe versie 

verwacht.

Het aanpassen van wetten, normen en 

richtlijnen is een langlopend proces, dat 

continu in beweging is. Volg de ontwik-

kelingen op de voet op www.ascert.nl, 

via @asbestfeiten op Twitter of via de 

Asbestfeiten LinkedIn groep.

Onder de

GRENSWAARDENWAARDEN
De Gezondheidsraad heef t in 2010 geconcludeerd dat asbest gevaarlijker is De Gezondheidsraad heef t in 2010 geconcludeerd dat asbest gevaarlijker is 
dan we tot dan toe dachten. Daarom heef t het Ministerie van Sociale Zaken dan we tot dan toe dachten. Daarom heef t het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid besloten om de grenswaarden voor het werken met en Werkgelegenheid besloten om de grenswaarden voor het werken met 
asbest te verlagen. Maar hoe zit het nu precies?asbest te verlagen. Maar hoe zit het nu precies?
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SANEREN VOORDAT DE SLOOPMELDING 
IS INGEDIEND, IS VERBODEN.
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VLAK VOOR DE FINISH!VLAK VOOR DE FINISH!
Eindcontrole: niet struikelen

In een winkelcentrum in het oosten van het land is bij een 

inventarisatie asbest aangetroffen. De winkels worden in één 

dag gesaneerd en vrijgegeven (volgens risicoklasse 2), om zo 

min mogelijk overlast te veroorzaken voor de winkeleigenaren 

en het winkelend publiek. De dag na de sanering treft een van 

de winkeleigenaren een klein hoopje stof aan in het kantoor 

van de winkel. Hij weet dat er asbest verwijderd is uit het kan-

toor. Het stof verontrust hem; er zal toch geen asbest in zitten? 

De winkeleigenaar is er niet gerust op en schakelt een ander 

laboratorium in voor een contra-expertise. Dit laboratorium 

neemt kleefmonsters van het stof. Na microscopisch onderzoek 

blijkt dat er inderdaad asbestvezels in het stof zitten.

De vraag rijst uiteraard of het eerste laboratorium verzaakt 

heeft. Waarom had dat geen kleefmonsters genomen tijdens de 

eindcontrole? Het had alleen luchtmonsters genomen en een 

visuele inspectie in containment gedaan, zo bleek uit de rap-

portage. Uit de luchtmonsters bleek dat de concentratie van 

asbestvezels in de lucht aan de wettelijke grenswaarde voldeed. 

Op basis daarvan heeft het laboratorium het kantoor vrijgege-

ven. Saneerder en laboratorium hadden hun werk geheel vol-

gens de wettelijke regels gedaan.

Het eerste laboratorium heeft volledig conform de NEN 2990 

gewerkt, want kleefmonsters zijn volgens deze norm niet wet-

telijk verplicht bij risicoklasse 2. Wel kostenverhogend, want ze 

moeten ook in het laboratorium worden onderzocht.

Dat er later asbestvezels zijn aangetroffen op het kleefmon-

ster, is niet verwonderlijk. Tijdens de eindcontrole zijn de 

luchtmonsters getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor 

asbest (zie pagina 157). Als de concentratie asbestvezels onder 

de grenswaarde blijft, is de te onderzoeken ruimte ‘asbestvei-

lig’ en mag het worden vrijgegeven. Dat neemt niet weg dat er 

wel degelijk asbestvezels aanwezig kunnen zijn, in een lagere 

HOOFDSTUK 6

ZODRA DE DTA HET CONTAINMENT SCHOON HEEFT 
VERKLAARD, START DE EINDCONTROLE DOOR EEN 
ONAFHANKELIJK LABORATORIUM.
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gaat het en welke asbesttoepassing(en) is (zijn) gesaneerd?

Er is geen onderscheid in werkwijze tussen eindcontroles in 

gebouwen of objecten die gesloopt gaan worden en gebouwen 

en objecten die nog in gebruik zijn. In beide gevallen lopen 

mensen weer in de ruimten rond nadat het laboratorium een 

goedkeur heeft afgegeven. Er wordt wel eens gedacht dat er in 

sloopsituaties minder strenge richtlijnen gelden, omdat het 

gebouw toch tegen de vlakte gaat. Dit is onjuist. Ook in die 

ruimten lopen na de asbestsanering vaak werklieden rond, die 

beschermd moeten worden tegen het inademen van asbestve-

zels. In alle gevallen staat de veiligheid van mens en milieu 

voorop en wordt er geen enkel risico genomen.

Lange tijd werd een eindcontroleonderzoek een ‘vrijgaveme-

ting’ genoemd. Opdrachtgevers vroegen dan ook vaak om een 

‘asbestvrij verklaring’ Maar deze termen wekten te veel de 

indruk alsof alle asbesttoepassingen na een sanering altijd zijn 

verwijderd. Dat is natuurlijk niet zo, ze kunnen in bepaalde 

gevallen duurzaam constructief zijn afgeschermd. Wanneer 

het een hechtgebonden en niet beschadigde toepassing betreft, 

kan ook worden besloten het asbest te laten zitten omdat het 

geen meetbaar risico oplevert. De concentratie van asbestve-

zels in de lucht na een sanering hoeft ook niet nul te zijn, maar 

moet minimaal onder de gestelde norm uitkomen. Om deze 

redenen, en om misverstanden tegen te gaan, is de term ‘vrijga-

vemeting’ in de asbestwetgeving een aantal jaren geleden ver-

vangen door ‘eindmeting’. Dit boek hanteert liever het begrip 

eindcontrole of eindcontroleonderzoek.

De eindcontrole in vogelvluchtDe eindcontrole in vogelvlucht
De allereerste vervolgstap na een asbestsanering is aan de 

opdrachtgever van het project, of aan de saneerder (indien deze 

een totaalaanbieding heeft gedaan): een van hen geeft een labo-

ratorium opdracht om een eindcontrole uit te voeren. Het moet 

gaan om een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 

laboratorium, in het geval van risicoklasse 2- of 2A-saneringen. 

Vaak laat de opdrachtgever de keuze voor een laboratorium 

over aan de asbestsaneerder en houdt hij zelf de eindregie en 

-verantwoordelijkheid. De wetgever en de laboratoria zien lie-

ver de kortste lijnen: rechtstreeks tussen opdrachtgever en 
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waarde dan de grenswaarde. Dit werd door het tweede labora-

torium geconstateerd met de kleefmonsters. 

Mede door het verlagen van de grenswaarden, is het nemen 

van kleefmonsters bij een eindcontrole in risicoklasse 2A ver-

plicht gesteld. Dit staat in de NEN 2990 en heeft als doel om in 

bepaalde situaties de risico’s nader te bepalen. Deze kleef-

monsters moeten dan met een SEM-microscoop onderzocht 

worden om te kunnen bepalen of de vezelconcentratie binnen 

de grenswaarde blijft.

In de hoofdrol tijdens de slotscènesIn de hoofdrol tijdens de slotscènes
Omdat de eindcontrole een van de laatste schakels is in de 

asbestketen, komt het vaker voor dat laboratoria bij de afwik-

keling van een asbestsanering worden aangesproken op zaken 

die formeel onder de verantwoordelijkheid van de saneerder 

vallen. Wanneer alle betrokken partijen binnen de asbestketen 

precíés weten wat de rol is van het laboratorium, komen situa-

ties zoals hierboven beschreven veel minder vaak voor. Vandaar 

dat in dit hoofdstuk het laboratorium centraal staat. Door het 

precieze verloop van een eindcontrole te schetsen, wordt duide-

lijk op welke momenten er moet worden samengewerkt en hoe 

deze fase in de asbestketen met de juiste kennisuitwisseling 

succesvol kan worden afgerond. Tot slot worden er ook sugges-

ties gedaan voor verbeterde samenwerking.

Beetje gek misschien, maar je zou het hele asbestsaneringstra-

ject kunnen vergelijken met een toneelstuk, waar de acteurs 

steeds wisselend op het toneel staan. Ook al nemen sommigen 

tussendoor in de coulissen plaats, continu moet iedereen op 

elkaar blijven inspelen. Zo heeft het laboratorium in de asbest-

keten op verschillende momenten een rol te vertolken. Bij de 

eindcontrole is dat een hoofdrol.

Alleen een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

bevoegd laboratorium kan na afronding van een sanering uit-

sluitsel geven of een ruimte of verontreinigde plek na sanering 

weer mag worden betreden zonder persoonlijke ademhalingsbe-

scherming. Dit doet het laboratorium met een eindcontrole con-

form de NEN 2990. Welke werkwijze daarbij wordt gevolgd, hangt 

natuurlijk samen met het soort sanering: vindt die in een bin-

nenruimte of in de open lucht plaats, om welke saneringsklasse 

l



164 165 

EINDCONTROLE

NEN 2990: opleveringseisen voor de rapportage

In de NEN 2990 zijn de opleveringseisen waaraan de rapportage c.q. het verslag  

moet voldoen nader gespecificeerd. Daarin moeten vermeld staan:

•   plaats, datum en tijd waarop het onderzoek is uitgevoerd;

•  de aard van de asbestsanering (‘containment’, afgeschermde ruimte, kruipruimte 

nat, kruipruimte droog, risicoklasse 1, glove bag of buitensanering);

•  of de saneringslocatie is beoordeeld als beperkt-risicosanering of als 

hoog-risicosanering;

•  de aard van het verwijderde asbesthoudend materiaal (overnemen uit het 

inventarisatierapport: asbestsoort, gehalte, hechtgebondenheid) waaraan 

blootstelling mogelijk is op grond van verrichte werkzaamheden en werkplek. Van 

asbestsanering uitgesloten asbesthoudende materialen moeten expliciet worden 

vermeld, evenals de aanwezigheid van een duurzame afscherming;

•  het resultaat van de visuele inspectie en van eventueel genomen lucht- en 

kleefmonsters, de bijbehorende plattegrond en de genomen foto’s. Alle 

inspectieresultaten moeten worden gerapporteerd; details mogen desgewenst in 

een bijlage worden opgenomen;

•  de naam van de inspectie-instelling en de inspecteur die de eindcontrole heeft 

uitgevoerd;

•  de gegevens die noodzakelijk zijn voor het identificeren van genomen monsters;

•  het schema van de monsterneming, het oppervlak van het ‘containment’ of de 

besloten ruimte, respectievelijk het aantal meetpunten;

•  de toegepaste methode, volgens deze norm;

•  de gebruikte instrumenten, filtertypes e.d. voor monsterneming en microscopie;

•  het aantal vezels per cm3 lucht en het 95%-betrouwbaarheidsinterval, berekend tot 

op 0,001 van zowel de individuele meetpunten als van het gemiddelde, zoals 

berekend volgens de NEN 2990. Wanneer de bovengrens van het 

95%-betrouwbaarheidsinterval lager is dan 0,01 wordt het individuele resultaat 

aangegeven als < 0,01 vezels/cm3;

•  de duur van de monsterneming, in minuten, afgerond op hele minuten;

•  het toegepaste debiet in l/min (begin- en einddebiet tot op 0,1 l/min) en het totaal 

bemonsterd volume in hele liters;

•  de controle van de resolutie van de microscoop met het fase-contrastproefplaatje; 

•  de controle op de homogeniteit van de filterbelading;

•  een korte en bondige eindconclusie waarin wordt aangegeven of de ruimte of locatie 

wel of niet voldoet aan de in deze norm gestelde criteria voor eindcontrole;

•  de eventuele bijzonderheden, tijdens de bepaling waargenomen;

•  alle relevante waarnemingen die van invloed kunnen zijn op het resultaat van de 

asbestsanering. Dit geldt ook voor zaken als oneigenlijke druk, ongeschikte of vuile 

‘deco-unit’, ontbreken van klimmateriaal enzovoorts. Deze zaken kunnen van belang 

zijn bij dossiervorming en aansprakelijkheidskwesties.

Bij de rapportage mag onderscheid worden gemaakt tussen hoofdzaken, die op het 

voorblad worden aangegeven, en de overige van bovengenoemde parameters die in 

een bijlage kunnen worden beschreven. Een door zowel de opdrachtgevers (doorgaans 

ter plaatse vertegenwoordigd door de DTA) als het laboratorium ondertekende versie 

van het verslag moet op de projectlocatie worden afgegeven. Pas nadat dit verslag is 

ondertekend, mogen beperkende maatregelen worden opgeheven. Daarna is de 

projectlocatie weer zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

voor personen toegankelijk.

Momenteel wordt de NEN 2990 opnieuw onder de loep genomen, naar verwachting is 

deze in 2018 gereed. Zoals altijd wanneer een norm wordt aangepast, zullen de nodige 

verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast wordt de nieuwe NEN 2990 aangepast 

op de nieuwe verlaagde grenswaarde voor amfibool asbest, met onder andere de 

verzwaarde eindcontrole voor risicoklasse 2A. De analyse moet door het laboratorium 

worden uitgevoerd met Scanning Elektronen Microscopie. Daarnaast bedraagt de 

meettijd van de luchtpompen vier uur bij dit type eindcontroles en moeten 

kleefmonsters worden genomen conform de nieuwe norm ISO 16000-27. 

Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat enkele uitzonderingsregels van 

toepassing zijn voor risicoklasse 2A. Het betreft saneringen die in basis in risicoklasse 

2A vallen, maar waarvoor een eindcontrole middels optische microscopie volstaat, in 

plaats van SEM. Deze uitzonderingen zijn te vinden op pagina 62.

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Ook bij de eindcontrole spelen verschillende partijen een rol. Een klein overzicht van 

wie wat doet en waar de (eind)verantwoordelijkheden liggen:

Laboratorium

•  is in het bezit van een geldige accreditatie;

•  voert onder accreditatie asbestidentificaties, visuele (eind)inspecties en eindcontroles 

uit in binnenruimten en in de buitenlucht;

•  analyseert luchtmonsters op locatie en meldt de uitslag aan de DTA;

•  noteert van elke analyse en inspectie de verschillende waarnemingen en resultaten;
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•  overhandigt bij goedkeur een analysecertificaat en het originele analyserapport aan 

de opdrachtgever. Ook bij afkeur wordt een rapport gemaakt en aan de 

opdrachtgever overhandigd. 

Opdrachtgever

•  geeft een geaccrediteerd laboratorium opdracht tot de eindcontrole;

•  verstrekt het laboratorium alle benodigde informatie (asbestinventarisatie en 

werkplan van de saneerder);

•  houdt er in zijn planning rekening mee dat de laboranten voldoende tijd krijgen om 

hun werk te doen en dat het laboratorium de sanering kan afkeuren;

•  neemt na de eindcontrole het analysecertificaat en het analyserapport van het 

laboratorium in ontvangst en voegt dit bij de totale rapportage van de 

asbestsanering;

•  meldt het saneringswerk binnen twee weken af bij de gemeente/omgevingsdienst 

en overhandigt daarbij de eindcontroledocumenten.

Asbestverwijderingsbedrijf (DTA)

•  geeft een goedkeuring af voor uitvoering van de eindcontrole, na eigen inspectie van 

het containment/de saneringslocatie;

•  zorgt dat de opdrachtgever een geaccrediteerd laboratorium inhuurt voor de 

eindcontrole volgens de richtlijnen van de NEN 2990;

•  overlegt met de laboranten over de hoeveelheid, toepassingen en de risicoklasse(n) 

van het gesaneerde materiaal en de saneringslocaties;

•  geeft in het werkplan alle uitzonderingssituaties weer waar asbest achterblijft of 

duurzaam constructief afgeschermd mag achterblijven;

•  zorgt ervoor dat de te inspecteren locatie voldoende verlicht is en voldoet aan alle 

eisen van de NEN 2990;

•  is tijdens de eindcontrole aanwezig en waarborgt de veiligheid in de gesaneerde 

ruimte of op de locatie;

•  is vrij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen;

•  geeft na een goedkeur opdracht het containment te verwijderen en de 

projectlocatie daarna nogmaals te controleren;

•  overhandigt de opdrachtgever een afschrift van de eindcontrolecertificaten.

Raad voor Accreditatie

•  controleert of laboratoria voldoen aan de gestelde eisen;

•  onderwerpt asbestlaboratoria eenmaal per jaar aan een kwaliteitscontrole;

•  komt aangekondigd of onaangekondigd langs voor een controlebezoek op de 

werkplek.

Gemeente of omgevingsdienst 

•  controleert na afloop van een eindcontrole de saneringslocatie;

•  maakt proces-verbaal op als er nog asbest wordt aangetroffen dat verwijderd had 

moeten zijn;

•  schakelt bij geconstateerde overtredingen het Openbaar Ministerie in.

De Inspectie SZW 

•  toetst op naleving van de arbeidshygiënische voorschriften;

•  is bevoegd om na de eindcontrolemeting een eigen inspectie te doen.

laboratorium. Zo blijft de onafhankelijkheid van alle partijen 

het beste gegarandeerd. De overheid stimuleert dit ook waar 

mogelijk, al bestaan er op dit punt nog geen bindende regels. 

De eindcontrole bij een asbestsanering is als volgt te 

omschrijven: een grondige inspectie van de ruimte of de plek 

waar het asbest is verwijderd.

Bij een eindcontrole in een afgesloten containment vindt er 

een eindmeting middels luchtonderzoek door de laboranten 

plaats, naast de standaard visuele inspectie. Bij risicovolle 

locaties moeten er soms ook kleefmonsters worden genomen 

en geanalyseerd. De opdrachtgever en/of de saneerder ont-

vangen na afloop een rapport met de onderzoeksresultaten.

Tijdens een eindcontrole wordt gekeken of alle asbesttoepas-

singen die in het werkplan staan vermeld, ook daadwerkelijk 

zijn verwijderd. Door het doen van luchtmetingen wordt gecon-

troleerd of de asbestvezelconcentratie in de gesaneerde ruimte 

zich inmiddels onder de gestelde norm (de grenswaarden zoals 

door de wetgever zijn vastgesteld) bevindt. Gedurende de eind-

controle is de saneerder verplicht de veiligheid in het contain-

ment of op de locatie te waarborgen. De DTA (Deskundig 

Toezichthouder Asbestverwijdering) controleert vooraf of het 

containment schoon genoeg is en geeft vervolgens groen licht 

voor de eindcontrole.
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Onafhankelijke beoordelingOnafhankelijke beoordeling
De sanering is pas afgerond als het eindcontrolerapport door 

het laboratorium is afgegeven en níet al op het moment dat de 

saneerder in samenspraak met de DTA het containment vrij-

geeft, want dan moet de eindcontrole door het laboratorium 

nog plaatsvinden. De eindcontrole in containment, inclusief 

luchtmeting en eventueel kleefmonsters duurt doorgaans onge-

veer drie tot vijf uur. Alleen een visuele inspectie kan in onge-

veer een uur plaatsvinden, afhankelijk van de grootte van het te 

beoordelen gebied. De opdrachtgever en de saneerder moeten 

hier in hun planning rekening mee houden – net als met het feit 

dat een laboratorium een sanering kan afkeuren. In dat geval 

moet er opnieuw worden schoongemaakt en zal er een tweede 

eindcontrole plaatsvinden door hetzelfde laboratorium dat de 

eerste eindcontrole heeft uitgevoerd. In grote projecten – waarbij 

eindcontroles letterlijk weken in beslag kunnen nemen – is een 

strakke afstemming tussen alle partijen nog belangrijker. Tijdens 

de sanering, maar vooral ook in de voorbereiding op het project.

De verschillende stappen die een laboratorium tijdens een eind-

controleonderzoek moet doorlopen, staan in detail omschreven 

in het normdocument NEN 2990 (Lucht- Eindcontrole na asbest-

verwijdering). In zijn eindrapportage geeft het laboratorium een 

volstrekt onafhankelijke beoordeling van het saneringsgebied. 

Het laboratorium beoordeelt daarbij dus níét of de sanering 

naar behoren is uitgevoerd, maar uitsluitend het eindresultaat 

van de ruimte die wordt aangeboden.

Geeft het laboratorium een zogeheten ‘afkeur’ af, dan moet de 

ruimte opnieuw worden schoongemaakt. Zolang blijft ook de 

verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 

van kracht. Geeft de laborant een ‘goedkeur’ af, dan is de 

ruimte weer vrij toegankelijk om te betreden zonder adembe-

scherming. Deze goedkeur is overigens geen ‘opleveringsdocu-

ment’ dat de saneerder aan de opdrachtgever mag verstrekken; 

het vormt een onderdeel van zijn eindoplevering.

Een laboratorium geeft een verklaring af dat een gesaneerde 

ruimte asbestveilig is. Dat wil zeggen dat er geen asbestver-

dachte resten meer aanwezig zijn van de gesaneerde toepas-

sing en dat de vezelconcentratie onder de grenswaarden 

blijft (zie pagina 157). Het containment of gebied is dan zon-

der persoonlijke beschermingsmiddelen te betreden.

l
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zich aan de richtinglijnen van de NEN 2990 houdt. De Raad 

bekijkt of de bedrijfsprocessen goed op papier staan, maar vaak 

nog niet of ze in de praktijk ook goed uitgevoerd worden.

Het zou tot kwaliteitsverbetering van de RvA-controles leiden 

wanneer de Raad een standaard afspreekt waaraan eindcon-

trolerapporten minimaal dienen te voldoen. Nu is iedereen nog 

vrij om te bepalen of het verslag op één A4’tje kan of juist tien 

kantjes moet beslaan. Dit bemoeilijkt een uniforme controle en 

leidt er in de praktijk zelfs toe dat laboratoria die uit voorzorg 

uitgebreid en gedetailleerd te werk gaan, met meer kritiekpun-

ten worden geconfronteerd. In de NEN 2990 zijn meer eisen 

opgenomen waaraan de rapportage moet voldoen. Daarmee is 

een uniforme controle beter binnen handbereik. Maar we zijn 

er nog niet; nog altijd zien we regelmatig verschillen in eind-

controlerapporten tussen diverse laboratoria. 

Is écht alles ingepland?Is écht alles ingepland?
Voor een juiste en volledige uitvoering van de eindcontrole is de 

laborant afhankelijk van de informatie die de opdrachtgever of 

de saneerder hem verstrekt. Hij moet daartoe ten minste het 

asbestinventarisatierapport en het werkplan van de saneerder 

kunnen inzien. Daarnaast moet de verantwoordelijke leidingge-

vende van het saneringsbedrijf, de Deskundig Toezichthouder 

Asbestverwijdering (DTA), vrij beschikbaar zijn voor het beant-

woorden van vragen. Dit is van belang omdat de DTA zelf al een 

eindonderzoek heeft uitgevoerd en groen licht voor een eindcon-

trole heeft gegeven. Onderlinge afstemming tussen de DTA en de 

laboranten scheelt een hoop tijd, omdat de laboranten dan 

meteen goed zijn ingelicht over hoe groot het saneringsgebied is 

waar het asbest gezeten heeft en wat voor asbesttoepassingen 

verwijderd zijn. De DTA kan ook aangeven onder welke risi-

coklasse deze vallen, hoewel het inventarisatierapport met 

daarin de risicoklasse volgens SMA-rt altijd leidend is.

Het is van belang dat de verschillende betrokkenen zich 

inspannen voor een zo volledig en helder mogelijke informatie-

voorziening, om zo eventuele misleiding te voorkomen.

Met behulp van alle informatie maakt de laborant eerst een sche-

matische plattegrond van het containment, de afgeschermde 

ruimte of de buitenlocatie. Grote saneringslocaties worden ver-

deeld in segmenten van 250 m2. Het saneringsbedrijf zorgt er op 

Wie controleert de laborant?Wie controleert de laborant?
De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt deskundig, onpartijdig en 

onafhankelijk toezicht op laboratoria en onderwerpt ze één keer 

per jaar aan een kwaliteitscontrole. Sinds 2016 bezoekt de RvA 

ook eindcontrolelocaties zonder bericht vooraf. De praktijk wijst 

uit dat de RvA op die manier de meest waarheidsgetrouwe situa-

ties aantreft. Het LAVS versterkt de handhaving; hierin wordt 

bijgehouden wanneer de eindcontroles gepland zijn zodat de 

inspecteurs onaangekondigd langs kunnen gaan. Een jaar of vijf 

geleden controleerde de RvA vooral veel op basis van dossiers en 

minder op basis van bedrijfsprocessen. In de afgelopen jaren is 

dit verbeterd: de RvA toetst steeds vaker of een laboratorium 

Accreditatie: een toelichting

Afnemers willen erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van geleverde diensten en 

producten goed is. Een leverancier kan zijn product of dienst op kwaliteit laten testen 

door een laboratorium of een certificerende/inspecterende instelling. Het 

laboratorium of de instelling moet geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie 

(RvA) om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Na het behalen van de vereiste 

accreditaties mag het laboratorium zijn test- of kalibratierapporten voorzien van het 

RvA-accreditatiemerk met het RvA-registratienummer. Overheidsinstanties, industrie 

en bedrijfsleven accepteren deze vaak zonder meer.

Bij een asbestsanering volgens risicoklassen 2 en 2A mag het eindcontrole-onderzoek 

uitsluitend door een geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd.

Onderzoeken en beoordelingen die onder accreditatie worden uitgevoerd, zijn 

asbestidentificaties, visuele inspecties en eindcontroles in binnenruimten en visuele 

(eind)inspecties in de buitenlucht. Laboratoria die materiaalmonsters testen, moeten 

beschikken over accreditatie(s) van de RvA Testen. Visuele inspectie gebeurt volgens de 

richtlijnen van de NEN-EN-ISO/IEC 17020 (RvA Inspectie).

Bij luchtmetingen geldt de NEN-EN-ISO/IEC 17025 (RvA Testen). De RvA controleert of 

laboratoria voldoen aan de gestelde eisen.

Over het algemeen moet een laboratorium dat eindcontroles uitvoert voor beide 

typen onderzoek geaccrediteerd zijn. Combinaties van beide typen onderzoek zijn 

mogelijk. In zo’n geval zijn de richtlijnen van de NEN-EN-ISO/IEC 17020 leidend, en 

hangen daaronder een of meer accreditaties van RvA Testen.

l
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zijn beurt voor dat de te inspecteren locatie voldoende verlicht is 

en voldoet aan alle eisen van de NEN 2990.

Onder bepaalde omstandigheden kan het slim zijn dat de labo-

rant al aanwezig is tijdens de laatste fase van de schoonmaak 

van een containment en meeloopt. Dit geldt zeker als de opleve-

ring van de sanering aan een strakke planning is gebonden, of 

wanneer het grootschalig en complex werk betreft, bijvoor-

beeld voor de industrie. Tijdens deze voorinspectie kan de 

laborant gebieden of toepassingen aanwijzen die nog extra 

aandacht nodig hebben, plus advies geven over hoe de eind-

schoonmaak het beste aangepakt kan worden. 

In grote lijnen gaat een laborant bij een eindcontrole volgens 

Het nemen van luchtmonsters

Een eindcontrole begint met een visuele inspectie. Daarna volgen luchtmetingen. Het 

minimum aantal luchtmetingen is in de NEN 2990 vastgelegd, al kan een laborant 

besluiten dat het noodzakelijk is er meer te doen. Onderstaande tabel geeft aan 

hoeveel luchtmonsters per 100 m2 verplicht zijn. (NB. Het aantal verplichte monsters 

stijgt bij meerdere verdiepingen en/of vanaf een bepaalde hoogte.)

Oppervlakte m2 Aantal monsters

tot   100  2 

101  –  300  3 

301  –  600  5 

601  –  1000  6 

1001  – 2000  8 

2001  – 5000 10 

5001 – 10.000 12 

 >  10.000 13 (minimaal) 

De duur van de monsterneming is tijdens het eindcontroleonderzoek (risicoklasse 2) 

per monster vastgesteld op 120 minuten bij een debiet van ten minste 8,0 l/min. 

Omgerekend wordt dus ten minste 960 liter lucht onderzocht, wat inhoudt dat er 

gedurende twee uur lucht moet worden bemonsterd. In geval van een risicoklasse 

2A-sanering met een verzwaard regime eindcontrole, moet zoals eerder vermeld vier 

uur worden gemeten.

DTA in de rol van duizendpoot 

De Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) heeft een belangrijke, 

controlerende taak tijdens het eindcontroleonderzoek. Die begint ermee dat hij erop 

toeziet dat de opdrachtgever een geaccrediteerd laboratorium inhuurt om de 

eindcontrole te verrichten volgens de richtlijnen van de NEN 2990. Ook toetst de DTA 

ter plekke op de projectlocatie of al het werk is uitgevoerd in lijn met het werkplan en 

daarmee dus in aanmerking komt voor de eindcontrole. Hij registreert dit in het 

logboek. Namens het saneringsbedrijf is de DTA bij de eindcontrole aanwezig. Hij 

registreert de afhandeling van eventuele vervolgacties en zet een handtekening.

Het is de DTA die de resultaten van de eindcontrole aan de opdrachtgever 

communiceert, en daarbij een afschrift van de eindcontrolecertificaten overhandigt. 

Hij (of de opdrachtgever) stuurt daarvan een kopie naar de vergunningverlener. Als er 

een goedkeur is afgegeven, geeft de DTA opdracht het containment af te breken, 

waarna een laatste controle plaatsvindt. Dit wordt dan weer door het 

asbestverwijderingsbedrijf geregistreerd in het eindopleveringsrapport.

risicoklasse 2 in een containment of compartimentering als 

volgt te werk: hij controleert allereerst de informatie die hem 

is verstrekt aan de hand van het werkplan. Voorzien van per-

soonlijke beschermingsmiddelen gaat hij vervolgens het con-

tainment in voor de visuele inspectie. Een laborant focust niet 

alleen op asbest dat hij met het blote oog kan zien, maar ook op 

asbest dat niet met het blote oog is waar te nemen. Hij plaatst 

pompen om luchtmonsters te nemen en neemt in sommige 

gevallen nog aanvullende kleefmonsters of materiaalmon-

sters, bijvoorbeeld van ruwe delen die achterblijven in het con-

tainment. Het gaat hierbij om een zogeheten actieve meting 

waarbij de lucht in beweging wordt gebracht. Vervolgens ana-

lyseert de laborant de monsters op locatie en meldt de uitslag 

daarvan aan de DTA. Bij een eindcontrole volgens risicoklasse 

2A in een afgeschermde binnenruimte (containment) bestaat 

een eindcontrole uit een visuele inspectie, een luchtmeting en 

(verplichte) kleefmonsters. In het geval van risicoklasse 2A 

kan de laborant veelal de monsters niet op locatie analyseren, 

maar gebeurt dit middels Scanning Elektronen Microscopie 

(SEM) op een vast laboratorium. Pas nadat de laborant de eind-

controle heeft afgerond en een goedkeur heeft afgegeven mag 
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Het alziend oog van de laborantHet alziend oog van de laborant
Een containment, een afgeschermde ruimte en een buitensa-

nering moeten alle drie aan basiseisen voldoen voor de visuele 

inspectie. De buitenruimte en het containment moeten vrij 

zijn van te verwijderen asbesthoudende toepassingen. Er 

mogen geen obstakels of fixeermiddelen meer aanwezig zijn. 

De ruimten moeten droog en stofvrij zijn. Tijdens een visuele 

inspectie controleert de laborant dit tot in álle hoeken en 

gaten. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt een 

afkeur afgegeven. Dan moet het asbestverwijderingsbedrijf het 

containment of het gebied eerst opnieuw schoonmaken.

Is tot zover alles in orde, dan controleert de laborant vanaf de 

bron of al het asbest dat volgens de inventarisatie en het werk-

plan moet worden verwijderd, ook daadwerkelijk ís verwijderd. 

Verpakt afval moet al vóór de eindcontrole zijn verwijderd, maar 

is dit (nog) niet het geval dan moet het alsnog. Het hele contain-

ment moet daarna aan een minutieuze controle worden onder-

worpen. Grote, zorgvuldig verpakte restanten die niet door de 

sluis zijn af te voeren, mogen overigens in het containment blij-

ven staan tot na de eindcontrole. Tenminste, als wordt voldaan 

aan de voorwaarden zoals vermeld staan in het certificatie-

schema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Er 

moet in het werkplan zijn aangegeven dat er asbesthoudende 

materialen in het containment achterblijven, en ook in het eind-

controledocument moeten deze materialen duidelijk worden 

vermeld. Verder moeten spijkers en schroeven zijn verwijderd en 

schroefgaten vrij zijn van asbest. Denk daarbij aan het uitboren 

van schroefgaten in een dakconstructie, waarmee de asbesthou-

dende golfplaten vast zaten. Maar ook asbesthoudende pluggen 

die bijvoorbeeld diep in een muur verstopt zitten.

De laborant controleert of oppervlakken zijn gefixeerd met 

bindmiddel. Dit mag alleen worden gebruikt voor het fixeren 

van niet-zichtbare vezelrestanten, en mag pas na de vrijgave 

van het containment door de saneerder worden aangebracht. 

Dit is om te voorkomen dat slecht schoonmaakwerk op deze 

wijze wordt verdoezeld. Asbesthoudende materialen die achter-

blijven en duurzaam zijn afgeschermd, zijn toegestaan als dit in 

het werkplan is vermeld. Dit mag alleen onder bepaalde 

omstandigheden en met inachtneming van strikte regelgeving.

de opdrachtgever weer sloop- of andere werkzaamheden aan 

een gebouw of woning uitvoeren, of de gesaneerde ruimte 

betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

In 2017 is de grenswaarde voor amfibool asbesttoepassingen 

verlaagd van 10.000 vezels/m3 lucht naar 2000 asbestvezels/

m3 lucht. De veelgebruikte fase-contrast-methode (FCM-

methode) is niet nauwkeurig genoeg om aan de grenswaarde 

van 2000 asbestvezels/m3 lucht te kunnen meten. Deze eind-

controles, waarbij echt getoetst moet worden aan de 2000 

(risicoklasse 2A), moeten met behulp van de nauwkeurigere 

SEM-methode worden uitgevoerd. Dit heeft invloed op de 

doorlooptijd voor de eindcontrole, omdat de luchtmeting 

vier uur in plaats van twee uur duurt, en de lucht- en kleef-

monsters middels SEM moeten worden geanalyseerd. Dit 

laatste gebeurt meestal op een vast laboratorium, waardoor 

men ook gebonden is aan transporttijd.

Het laboratorium kan tijdens een eindcontrole bezoek krijgen 

van de Inspectie SZW die toetst of de arbeidshygiënische voor-

schriften worden nageleefd. De Inspectie SZW is daarnaast 

bevoegd om na het eindcontroleonderzoek nog een eigen 

inspectie te doen. Dit doet zij regelmatig.
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De toetswaarde in risicoklasse 2

Met de grenswaarde van 2000 asbestvezels/m3 voor amfibool asbest, moet er bij de 

eindcontrole in principe worden getoetst aan 2000 asbestvezels/m3. Dit kan alleen 

met Scanning Elektronen Microscopie (SEM). Deze techniek wordt dan ook toegepast 

bij een sanering in risicoklasse 2A.

In risicoklasse 2 mag de eindcontrole worden uitgevoerd met optische microscopie. 

Dit is een meer eenvoudige en dus minder kostbare techniek dan SEM. Met optische 

microscopie is het echter alleen mogelijk om ‘vezels’ te tellen, geen ‘asbestvezels’. 

Daarom wordt er bij optische microscopie in risicoklasse 2 gewerkt met een 

zogenoemde toetswaarde. Onderzoek door TNO heeft aangewezen dat wanneer er 

- bij chysotiel asbest - minder dan 10.000 vezels worden geteld, er met grote mate 

van zekerheid minder dan 200 asbestvezels tussen zitten. Daarom mag er wettelijk 

aan 10.000 vezels/m3 worden getoetst in risicoklasse 2, bij chrysotiel saneringen.
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De hele saneringsruimte en alles daarbinnen wordt aan de 

visuele inspectie van de laborant onderworpen. Dus bouw- en 

constructiedelen waar asbest is verwijderd, oppervlakken 

waaronder asbest is verwijderd, maar ook gebieden die verder 

van de bron liggen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Kleefmonsters en moeilijke plekkenKleefmonsters en moeilijke plekken
Bij een sanering van bijvoorbeeld spuitasbest let het laborato-

rium extra nauwlettend op kieren en gaten in de directe omge-

ving van de gesaneerde toepassing binnen het containment. 

Tijdens het aanbrengen van de oorspronkelijke (niet-hechtge-

bonden) asbestspuitlaag kunnen deze immers verontreinigd 

zijn geraakt met restanten. Het is verboden dat niet-hechtge-

bonden asbesthoudende materialen op de locatie achterblijven. 

Worden die bij een eindcontrole toch aangetroffen, dan wordt 

er een afkeur afgegeven.

Op zoek naar asbestvezels kan het laboratorium besluiten om 

zogeheten kleefmonsters voor onderzoek te nemen. Verder 

wordt er scherp gezocht op moeilijk bereikbare plekken, zoals 

in nissen, tussen kabels in kabelgoten enzovoorts. De laborant 

kan besluiten om ook op deze plaatsen kleefmonsters te nemen. 

Deze kleefmonsters worden vervolgens met behulp van SEM 

(Scanning Elektronen Microscopie) geanalyseerd. Dat is de 

enige methode die hiervoor is toegestaan.

Hechtgebonden asbesttoepassingen die geen acuut of potenti-

eel risico vormen en die bovendien geen deel uitmaken van de 

te saneren toepassing, mogen blijven zitten. Mits bouwkundig 

duurzaam afgeschermd. Dit dient dan wel duidelijk omschre-

ven in het werkplan te staan, evenals in het eindcontroledocu-

ment van het laboratorium. Anders kan het gebeuren dat een 

handhavende ambtenaar een onjuiste conclusie trekt en de tij-

delijke sluiting van een gebouw of object beveelt, terwijl dat 

dus helemaal niet noodzakelijk is.

Het mag duidelijk zijn: een eindcontrole-onderzoek vereist 

grote zorg en aandacht van het laboratorium. Het komt echter 

voor dat er aan de benodigde tijd voor een eindcontrole wordt 

getornd. Soms door de opdrachtgever en de saneerder, zodat 

sneller met de sloop of renovatie kan worden begonnen, soms 

ook door de handhavende autoriteiten. Bijvoorbeeld wanneer 
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IS EEN VERGROTING VAN 300.000 MAAL MOGELIJK.
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Lucht- en kleefmonsters hoeven niet altijdLucht- en kleefmonsters hoeven niet altijd
Bij een buitensanering in risicoklasse 2 houdt het laboratorium 

alleen een visuele inspectie. Een buitensanering kan ook in risi-

coklasse 2A vallen; in dat geval schrijft de NEN 2990 het nemen 

van kleefmonsters voor. Wat betreft het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen moet de laborant zich houden aan wat 

er in het werkplan staat over werken binnen het afgezette sane-

ringsgebied: áltijd een masker en persoonlijke beschermings-

middelen. Ook in kruipruimten wordt in principe met een 

containment en luchtmetingen gewerkt volgens de regels van de 

NEN 2990. Soms is een kruipruimte dermate vochtig dat het 

nemen van lucht- of kleefmonsters niet mogelijk is. Onder bij-

zondere omstandigheden wordt er dan alleen een visuele inspec-

tie gedaan. Als de saneerder voor bijvoorbeeld pakkingen tussen 

leidingen een glove bag, MiniContainment of andere vergelijk-

bare techniek heeft gebruikt, controleert de laborant met een 

visuele inspectie of er geen restanten asbest zijn achtergebleven. 

Bij een eindcontrole na een glove bag-sanering kan de laborant 

besluiten om een luchtmeting te doen met SEM, conform NEN 

2991. Als er met een MiniContainment of een andere vergelijk-

bare techniek is gesaneerd, voert de laborant een luchtmeting 

in het containment uit, na de visuele inspectie. Deze mag wel 

met optische microscopie worden geanalyseerd. De resultaten 

van de meting worden getoetst aan de eindcontrolenorm. Blijft 

het aantal vezels daaronder, dan wordt de ruimte veilig te 

betreden verklaard. De laborant noteert van elke analyse de 

verschillende waarnemingen en resultaten. Uiteindelijk wordt 

een analyseresultaat vastgesteld en gerapporteerd.

De redenen voor een afkeurDe redenen voor een afkeur
Er bestaat natuurlijk altijd de kans dat de gesaneerde ruimte in 

het eindcontroleonderzoek (nog) niet wordt goedgekeurd. Hier 

kunnen verschillende redenen voor zijn: de vezelconcentratie 

is te hoog, het containment is te vochtig, de decontamina-

tie-unit sluit niet goed aan op het containment of er zijn bij de 

visuele inspectie restanten van verdacht materiaal of stof aan-

getroffen. Wat ook voorkomt, is dat de opdrachtgever of saneer-

der het laboratorium te veel onder (tijds)druk zet. Hierdoor 

lopen ze het risico dat de onderzoekers hun werk niet goed 
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Een extra visuele eindcontrole

Als er sprake is van saneringsprojecten met meerdere containments of 

transportroutes voor het afvoeren van afval, dan moet elke compartimentering 

afzonderlijk worden goedgekeurd en veilig worden verklaard. Omdat de praktijk 

aantoont dat er soms restanten asbest in een gebouw achterblijven na sanering, 

moet de laborant in gebouwen waar drie of meer containments zijn gebruikt, nog 

een visuele eindcontrole verrichten ná het afbreken van de laatste 

compartimentering. Controlepunten zijn dan onder meer plaatsen waar het folie 

tegen de wanden en op de vloeren geplakt heeft gezeten. Ook de directe omgeving 

van de plek waar het containment heeft gestaan, wordt zorgvuldig gecontroleerd, 

evenals de route in en rond het gebouw waarlangs het asbesthoudend afval of 

materieel is vervoerd. 

Bij projecten met meerdere containments in één gebouw is het van belang dat de 

asbestsaneerder al deze extra eindcontrolemaatregelen in het werkplan opneemt. 

Ook uitzonderingssituaties moeten in het werkplan staan, bijvoorbeeld wanneer er 

asbesthoudende materialen achterblijven in een gebouw dat nog in gebruik is, maar 

die geen direct risico opleveren. Het saneringsbedrijf moet dergelijke situaties vooraf 

melden aan het controlerende laboratorium, en ook de opdrachtgever moet ervan 

weten en toestemming hebben gegeven.

die laboranten vragen om namens hen als een soort ‘plaatsver-

vangende handhaver’ certificaten of andere documenten te 

controleren. Dit is een ongewenste ontwikkeling, die afleidt 

van de eigenlijke eindcontrolewerkzaamheden.

Bovendien kan een dergelijk verzoek tot spanningen leiden 

tussen de laborant en de saneerder, die zich eigenlijk niet 

door een andere marktpartij in de asbestketen wenst te 

laten controleren. Het ís ook niet de taak van het laborato-

rium om bijvoorbeeld de inhoud van een sloopmelding te 

toetsen. Een laborant moet alle benodigde tijd aan de eind-

controle kunnen besteden. Bij oneigenlijke druk – van de 

opdrachtgever of de saneerder – kan het laboratorium 

besluiten om een afkeur te schrijven en de projectlocatie te 

verlaten. Het voorval moet dan worden gemeld bij de hand-

havende autoriteiten.
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Misverstanden met verreikende gevolgenMisverstanden met verreikende gevolgen
Omdat de individuele verantwoordelijkheden in de asbestke-

ten in de praktijk niet altijd voor iedere betrokkene even helder 

blijken te zijn, komt het voor dat het laboratorium als eind-

schakel verantwoordelijk wordt gehouden voor zaken waarop 

een andere betrokken partij moet worden aangesproken.

Bijvoorbeeld als het misgaat met de tijdsplanning, of wanneer 

er met een kleefmonsteronderzoek op een later tijdstip alsnog 

asbest op de locatie wordt aangetroffen (denk aan het voor-

beeld waarmee dit hoofdstuk opende). In eerste instantie wordt 

de saneerder aangesproken. Soms beroept deze zich op het 

eindcontroledocument van het laboratorium en wordt het 

laboratorium verantwoordelijk gehouden. Maar de rapportage 

van het laboratorium is geen opleveringsdocument. Het zegt 

enkel iets over de status van de beoordeelde ruimte, zoals die is 

aangeboden ten tijde van de eindcontrole. Mocht er bijvoor-

beeld bij het afbreken van een containment nog restanten vrij 

komen, dan kan hierdoor een nieuwe ‘asbest-onveilige’ situatie 

kunnen uitvoeren. Ook dit kan een afkeur tot gevolg hebben en 

daarmee veel meer tijd vergen dan de opdrachtgever en saneer-

der aanvankelijk hoopten te besparen!

De NEN 2990 schrijft voor dat een opdrachtgever na een afkeur 

eraan is gehouden hetzelfde laboratorium te verzoeken een 

nieuw eindcontroleonderzoek te houden. Deze bepaling is puur 

bedoeld om te voorkomen dat een opdrachtgever na een afkeur 

gaat ‘shoppen’, op zoek naar een laboratorium dat wat minder 

streng in de leer is.

In de praktijk komt het echter wel voor dat de opdrachtgever een 

afkeur aangrijpt om ‘tegenwerkende’ laboranten de deur te wij-

zen en met een ander bedrijf in zee te gaan, ook al mag dit niet. 

Op dit moment wordt hier door handhavende instanties en/of de 

certificerende instelling nog weinig op gecontroleerd of tegen 

opgetreden, hetgeen leidt tot onderlinge spanningen rond de 

eindcontrole. In het certificatieschema voor asbestinventarisatie 

en asbestverwijdering is een meldingsplicht opgenomen voor 

saneerders die een afkeur krijgen. Dat zal het ‘shoppen’ in de toe-

komst beslist verminderen. Het ‘shoppen’ wordt uiteraard ook 

effectief verhinderd wanneer de opdrachtgever ervoor kiest 

rechtstreeks zaken te doen met het laboratorium, en zich niet via 

de saneerder laat vertegenwoordigen. Een goedkeur! En nu?

Bij een goedkeur overhandigt de laborant een analysecertificaat en het originele 

analyserapport aan de opdrachtgever. In de eindcontrolerapportage conform de NEN 

2990 staat minimaal:

• een omschrijving van het gebied en de locatie;

• de adresgegevens;

• datum en tijd van de eindcontrole;

• de duur van het onderzoek;

• de identificatiecode van een genomen monster;

• de locatie van de monsterneming;

• een omschrijving van het materiaal of de toepassing;

• de conclusie op basis van de analyseresultaten;

• eventuele bijzonderheden.

De opdrachtgever voegt het geheel bij de totale rapportage van de asbestsanering. 

De opdrachtgever moet vervolgens het hele saneringswerk binnen twee weken na 

afronding afmelden bij de vergunningverlener, en daarbij ook de eindcontroledocu-

menten overhandigen. 

Buiten wordt er met andere ogen gekeken…

De visuele controle van een buitensanering is gelijk aan de controle van een 

containment, maar toch nét even anders! Drie verschillen:

•  De eindcontrole wordt volledig uitgevoerd in het afgezette saneringsgebied. Dit 

gebied wordt beschreven in de rapportage. Het gebied is afgezet tot minimaal vijf 

meter afstand van het bouwwerk of het object waar asbest is verwijderd. De 

toplaag van de bodem wordt geïnspecteerd tot op vijf meter afstand van de 

gesaneerde toepassing of het afgezette gebied.

•  De inspectieomstandigheden voldoen aan de NEN 2990-eisen. Bij regen, zware 

sneeuw of vorst is een visuele inspectie onmogelijk en worden de werkzaamheden 

noodgedwongen uitgesteld.

•  Worden er asbestresten aangetroffen over een groter gebied dan de directe 

omgeving van de saneringslocatie, dan wordt een aanvullend onderzoek aanbevolen.

l
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ontstaan, die niet kon worden opgemerkt tijdens de eindcon-

trole. Denk bijvoorbeeld aan achterblijvende hechtgebonden 

toepassingen, die worden beschadigd bij het afbreken van de 

constructie van de containmentwanden.

Wanneer er na de sanering en de eindcontrole in de omgeving 

van het saneringsgebied een brokje asbesthoudend materiaal 

wordt aangetroffen na een NEN 2990-onderzoek, wordt het 

laboratorium daar uiteraard op aangesproken door de toe-

zichthouder. In sommige gevallen betreft dit een terechte con-

frontatie, maar het kan ook gaan om onterechte verdenkingen 

van valsheid in geschrifte (omdat in het eindcontroledocument 

is aangegeven dat er geen asbestverdachte restanten zijn aan-

getroffen). Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit waar 

twaalf jaar gevangenisstraf op staat of een forse geldboete (art. 

225 WvSr., lid 1).

In de basis is de saneerder verantwoordelijk. Een goed opge-

leide inspecteur of handhaver zal bij misstanden eerst de eind-

controledocumenten onderzoeken, en aan de hand daarvan 

duidelijkheid proberen te scheppen. Actuele kennis van de 

asbestketen en ieders taken en verantwoordelijkheden daarin, 

is vanzelfsprekend onontbeerlijk om tot een afgewogen oordeel 

te kunnen komen en verkleint de kans dat een verkeerde partij 

als eventuele schuldige wordt aangewezen.

Situaties zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk zijn 

te voorkomen. Dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Wanneer duide-

lijk is wie wat in de keten doet, zijn misverstanden te voorko-

men. Omdat goede eindcontroles in het belang zijn van álle 

partijen in de asbestketen, zijn onder aanvoering van branche-

vereniging Fenelab afspraken gemaakt om de ‘gaten’ van de 

NEN 2990 in de praktijk te dichten. Een groeiend aantal labora-

toria heeft die afspraken inmiddels in de eigen werkwijze ver-

werkt, maar voor branchebrede invoering is aanpassing van de 

NEN 2990 noodzakelijk. De richtlijnen voor eindcontroleonder-

zoek na asbestverwijdering waren namelijk hard toe aan revi-

sie. In dit licht bezien, is de verbetering en aanpassing van de 

NEN 2990 in 2012 een duidelijke stap in de goede richting 

geweest. Op dit moment worden opnieuw aanpassingen gedaan 

aan de NEN 2990. De nieuwe norm wordt naar verwachting in 

2018 gepubliceerd.

ASBESTIDENTIFICATIE DOOR MIDDEL VAN 
EEN FASECONTRASTMICROSCOOP.
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‘Bereid zijn goed naar 
elkaar te luisteren’

Wat vragen die aanpassingen van de asbestketen? 

‘Verdere professionalisering, want asbest is en blijft een com-

plex werkveld. Het vraagt weer een extra stap van de markt, 

maar ook van de toezichthouders. De markt is daartoe zeker 

bereid, want het effect van de aanscherping van de grenswaar-

den is al deels zichtbaar. Laboratoria zetten alleen waar nodig 

qua risico’s SEM-technologie in, inventariseerders en saneer-

ders zoeken naar innovatieve hulpmiddelen en technieken om 

vezelreductie tijdens saneringen te bewerkstelligen. Ascert wil 

een positieve, proactieve inbreng hebben, in goede samen-

spraak met alle stakeholders. Om certificatieschema’s te kun-

nen ontwikkelen die echt toegespitst zijn op waar het in essen-

tie om draait: risico’s voor de samenleving beperken.’ 

Welk nieuwe uitdagingen ziet Ascert voor zichzelf in het verschiet 

liggen? 

‘Feitelijk moet je telkens even omkijken, om te zien dat je stap-

pen zet. Er is veel gebeurd sinds de oprichting van Ascert. 

Denk aan de bewustwording rond asbest risico’s, de ontwikke-

ling van SMA-rt in samenwerking met TNO, de aanscherping 

van de grenswaarden. Asbest heeft een slecht imago vanwege 

de grote risico’s voor mens en milieu. Daarom blijft Ascert de 

verdere professionalisering van de asbestketen stimuleren en 

daagt haar uit tot innovatie en vooral goed naar elkaar luiste-

ren en samenwerken.’

 

Kunt u de rol toelichten die Ascert speelt in de asbestketen?

‘Als beheerstichting is Ascert proactief te werk gegaan en 

heeft alle stakeholders in de asbestketen – opdrachtgevers, 

aannemers, brancheorganisaties van transport, bouw, 

woningbouw en industrie, certificerende instellingen en 

toezichthouders van SZW Beleid, de Inspectie SZW, ILT en 

IenM – rond de tafel genodigd. Om, verenigd in een College 

van Deskundigen en Raad van Toezicht, de belangen van 

alle betrokkenen te behartigen. Ascert wil vanuit de dia-

loog, gebaseerd op harde feiten, certificatieschema’s ont-

wikkelen om aan de minister voor te leggen. Vanuit haar 

mandaat van het Ministerie van SZW wil Ascert zo een 

ketenbreed draagvlak creëren voor nieuwe wet- en regelge-

ving voor het risicovolle werkveld van asbest.’ 

Wet- en regelgeving op het gebied van asbestsloop zijn en  

worden opnieuw aangepast. Wat is daarbij de rol van Ascert  

en om welke redenen?

‘Naar aanleiding van het rapport dat de Gezondheidsraad 

in 2010 heeft uitgebracht, zijn de grenswaarden voor  

asbestvezels aangescherpt in het nieuwe Arbeids-

omstandig hedenbesluit. Die zijn van invloed op de certifi-

catieschema’s. Als het Bouwbesluit 2012 en de 

Omgevingswet van IenM die voor 2019 op stapel staat 

daarop aansluiten, heeft het werkveld voortaan een vast 

kader om naar te werken.’ 

DE VISIE VAN ASCERT

Ascert is sinds eind Ascert is sinds eind 
2010 de rechtsopvolger 2010 de rechtsopvolger 

van SCA (Stichting van SCA (Stichting   
Certif icatie Asbest) en Certif icatie Asbest) en 

door het Ministerie van door het Ministerie van 
Sociale Zaken en WerkSociale Zaken en Werk--

gelegenheid (SZW) gelegenheid (SZW) 
belast met het opstellen belast met het opstellen 
en beheren van de ceren beheren van de cer--
tif icatieschema’s voor tif icatieschema’s voor 

bedrijven en personen.bedrijven en personen.

Kees van Dongen, Kees van Dongen,   
voorzitter Ascert: voorzitter Ascert: 

‘Het Ministerie van SZW ‘Het Ministerie van SZW 
hanteert in werkvelden hanteert in werkvelden 

waar de risico’s hoog waar de risico’s hoog 
zijn, waaronder asbest, zijn, waaronder asbest, 
een verplichte certif ieen verplichte certif i--

catieregeling. Om te catieregeling. Om te 
borgen dat de risico’s borgen dat de risico’s 

voor mens en milieu voor mens en milieu 
goed zijn afgedekt.’goed zijn afgedekt.’
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‘De monteurs moet je 

steeds blijven opleiden. 

Zij zijn onze ogen en 

oren in het veld’, aldus 

Chris Jakobs, Safety & 

Health Manager bij 

Schindler Liften 

Nederland. ‘Onze 

organisatie doet per 

definitie al veel aan 

veiligheid. Asbest is 

daar onderdeel van. 

Niet alleen vanuit een 

verplichting: je moet 

als organisatie goed 

voor je werknemers 

zorgen.’

In meer dan 70 procent van alle gebouwen en installaties die vóór 1994 In meer dan 70 procent van alle gebouwen en installaties die vóór 1994 
gebouwd zijn, zit asbest. Vooral in de bouw en de industrie is asbest gebouwd zijn, zit asbest. Vooral in de bouw en de industrie is asbest 

verwerkt, omdat het hittebestendig, isolerend en niet-geleidend is. Het zit verwerkt, omdat het hittebestendig, isolerend en niet-geleidend is. Het zit 
mogelijk in daken, vloeren, plafonds, installaties, leidingen, muren en mogelijk in daken, vloeren, plafonds, installaties, leidingen, muren en 

isolatiemateriaal. isolatiemateriaal. 

ASBEST IN DE IN DE
INSTALLATIEBRANCHEINSTALLATIEBRANCHE

Inspectie SZW dat de installa-

tiebranche een reële 

risicosector is. Conform de 

aangescherpte wetgeving 

controleert de Inspectie SZW 

de afgelopen én komende 

jaren extra streng op het 

naleven van de asbestwet-

geving. Daarbij richt zij zich 

voornamelijk op risicosecto-

ren, zoals de maritieme sector 

en de installatiebranche. 

Ketensamenwerking 
Een effectieve aanpak van het 

asbestvraagstuk vraagt om 

actieve samenwerking in de 

keten. Niet alleen met inspec-

tiebureaus, saneerder en 

laboratoria, maar vooral ook 

tussen opdrachtgever en 

aannemer. Neem bijvoorbeeld 

de industrie, een belangrijke 

opdrachtgever voor de instal-

latiebranche. De industrie 

verwacht dat installateurs 

beschikken over de benodigde 

asbestkennis, maar dat is niet 

altijd het geval. Anderzijds 

vindt de installatiebranche dat 

industriële organisaties 

vanwege de ongewenste 

vertraging vaak niet 

openstaan voor het feit dat er 

asbest is gevonden. Tijd om 

met elkaar in gesprek te gaan!

l

kennis en een gedegen aanpak 

is asbest goed beheersbaar en 

is de veiligheid van monteurs 

te borgen.

Verlaging grenswaarden
In 2010 publiceerde de Gezond-

heidsraad een rapport dat 

uitwijst dat het inademen van 

asbestvezels schadelijker is dan 

tot dan toe werd gedacht. Dat 

heeft een stroom van ontwik-

kelingen in Nederland in gang 

gezet. Eén daarvan is de verla-

ging van de grenswaarden 

voor chrysotiel en amfibool 

asbest (zie pag. 156). 

De verlaging van de grens-

waarden heeft gevolgen voor 

de hele asbestketen, waaron-

der de installatiebranche. 

Asbest toepassingen die eerst 

in risicoklasse 1 vielen, kunnen 

nu in risicoklasse 2 worden 

ingedeeld. Dat is vaak het geval 

bij asbesthoudende pakkingen 

en flenzen van installaties. 

Waar de installateur deze 

eerst zelf mocht verwijderen, 

kan het zijn dat hij nu een 

gecertificeerde asbestsaneer-

der moet inschakelen.

Verscherpt toezicht
In de publicatie Aanpak van 

Asbest 2012-2015 erkent de 

De bouw- en installatiebran-

che is van alle sectoren in het 

verleden het meest blootge-

steld aan asbest. Zo blijkt uit 

de blootstellingsmonitor 

(1950–1993) van het Instituut 

Asbestslachtoffers (IAS). 

Ook nu nog kunnen monteurs 

en installateurs tijdens hun 

werk blootstaan aan asbest 

als zij zonder de benodigde 

kennis werken aan oudere 

gebouwen en installaties. 

Zeker tijdens de renovatie  

en herbestemming van de 

bestaande gebouwde 

omgeving kunnen ze op 

asbest stuiten. Dat hoeft geen 

probleem te zijn: met de juiste 

Onder de Onder de

Tips

1  Is een gebouw of installatie vóór 1994 

gebouwd? Vraag eerst om een 

asbestinventari satie rapport.

2  Maak asbest bespreekbaar en leg 

afspraken per (onderhouds)project vast  

in het contract.

3  Wet- en regelgeving verandert, nieuwe 

saneringstechnieken dienen zich aan.  

Houd asbestkennis up-to-date met 

(herhalings)trainingen.

4  Asbest gevonden? Zorg voor heldere 

communicatie richting opdrachtgever. 

5  Ga voor een gestroomlijnde aanpak in 

gesprek met de opdrachtgever en  

andere ketenpartners.

 Loep  Loep



AL HET AFVALWATER WORDT GEFILTERD VOORDAT 
HET GELOOSD WORDT OP DE RIOLERING.
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ASBEST: EINDELIJK WEG ERMEE!ASBEST: EINDELIJK WEG ERMEE!
Transport en stort 

Een chauffeur van een asbestverwijderingsbedrijf moet een 

container met zestig kilo asbesthoudend materiaal vanaf de 

eigen tussenopslag naar de stortplaats transporteren. Om de 

vracht volgens de regels te kunnen vervoeren en storten, heeft 

hij een afvalstroomnummer van de stort nodig. De chauffeur 

wil zijn leidinggevende ernaar vragen, maar komt onderweg 

een collega tegen die hem vertelt dat hij helemaal geen afval-

stroomnummer nodig heeft: het zou onbegonnen werk zijn om 

voor elke vracht zo’n nummer aan te vragen.

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over het al dan niet 

verplicht aanvragen van afvalstroomnummers. Het zit zo: een 

saneerder heeft geen afvalstroomnummer nodig als hij door 

hem zelf verwijderd asbesthoudend materiaal van een sane-

ringslocatie transporteert naar zijn eigen werf of bedrijfster-

rein voor tussenopslag. Wel moet de saneerder een vergunning 

hebben voor ‘opslag van asbest afkomstig van eigen werken’. 

Een afvalstroomnummer is verplicht zodra de saneerder een 

container vol asbesthoudend materiaal – dat vaak afkomstig is 

van meerdere saneringslocaties – naar een inzamelaar of stort 

transporteert. Volgens de regels is er ook een begeleidingsbiljet 

nodig, waarop precies staat omschreven wat er aan asbesthou-

dend materiaal vervoerd wordt en van welke locaties dat 

afkomstig is.

Ook al zegt zijn collega van niet, de chauffeur van het asbestbe-

drijf neemt liever het zekere voor het onzekere en vraagt op 

kantoor toch maar naar het afvalstroomnummer. Dat is inder-

daad aangevraagd en verleend voor zijn vracht. Verder krijgt hij 

een begeleidingsbiljet mee. Bij de stortplaats wordt de chauf-

feur verwezen naar de locatie waar hij zijn vracht mag lossen. 

Eenmaal uitgestapt moet hij over niet-ingepakte, kapotte golf-

platen lopen om de container met asbesthoudend materiaal los 

te kunnen maken. De man twijfelt omdat de golfplaten eruit-

zien alsof ze van asbest zijn. Hij besluit toch maar eerst terug te 

HOOFDSTUK 7

DE EERSTE LAAG FOLIE RONDOM HET AFVAL 
WORDT SCHOONGESPOELD VOOR DE TWEEDE 
LAAG EROVERHEEN GAAT.
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afvoer en het transport van alle asbesthoudende materialen nu 

wel een eitje zal zijn. En dat klopt misschien ook wel een beetje 

in vergelijking met al het voorgaande, maar dan alleen als de 

betrokken partijen óók in deze laatste fase van de asbestketen 

goed op de hoogte zijn van elkaars taken en verantwoordelijk-

heden. Is dit het geval, dan kan het volledige hoofdstuk van één 

compleet asbestsaneringstraject veilig en daarmee ook succes-

vol worden afgesloten.

Afval in alle soorten en matenAfval in alle soorten en maten
Na de asbestverwijdering moet de saneerder al het asbesthou-

dende afval zo snel mogelijk afvoeren volgens de regels van het 

certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwij-

dering. Hij maakt hierbij gebruik van luchtdicht afgesloten 

verpakkingen. Deze moeten worden voorzien van de juiste 

identificatiecodes en van een asbestgevarensticker (A-label 

Productenbesluit Asbest plus een ADR-transportsticker klasse 

9), zodat duidelijk is dat het om asbesthoudend afval gaat. In de 

praktijk gebruiken saneerders doorgaans een dubbele plastic 

verpakking of een zogeheten big bag met dubbele inlay. 

De term asbesthoudend afval slaat overigens niet uitsluitend 

op asbesthoudend of verontreinigd sloopafval. Ook filter-

elementen, stofzuigerzakken, verontreinigde wegwerpkleding, 

verontreinigde en niet te reinigen hulpmiddelen zoals folie en 

gereedschappen, het bouwmateriaal van het containment en 

het met asbest verontreinigd douchewater uit de decontamina-

tie-unit vallen onder de noemer ‘asbestverontreinigd’. Al deze 

verschillende soorten afval moeten na de sanering volgens de 

regels worden afgevoerd.

De saneerder gaat bij het afvoeren zo zorgvuldig mogelijk te 

werk. Hij moet voorkomen dat er per ongeluk resten asbest op 

de gesaneerde locatie achterblijven, omdat daar inmiddels al 

een goedkeur door het laboratorium voor is afgegeven. Om dit 

risico uit te sluiten vindt na de afvoer van het asbestafval vaak 

nog een controle plaats door handhavende instanties.

De precieze richtlijnen voor het coderen van asbesthoudend 

materiaal staan vermeld in de Europese afvalstoffenlijst 

(Eural). Daarin staat ook wat het onderscheid is tussen 

rijden naar de weegbrug om te informeren of het inderdaad 

asbesthoudende golfplaten zijn die daar onverpakt in het stort-

vak liggen.

Van de stortmedewerkers weet niemand waar de golfplaten 

van gemaakt zijn. Uiteindelijk besluit de chauffeur zijn vracht 

toch maar in het aangewezen depot te storten, zij het dat hij 

uiterst voorzichtig en met ingehouden adem over de golfplaten 

loopt om de container snel los te maken. Als de chauffeur bij 

een volgende storting nog eens navraag doet over de kapotte 

golfplaten, krijgt hij tot zijn grote opluchting te horen dat ze 

van niet-asbesthoudend materiaal gemaakt waren.

Dat er niet-verpakte kapotte golfplaten in het vak lagen, komt 

omdat de stort voorschrijft dat ook op asbest lijkend afval in 

het asbestdepot moet worden gestort. Vaak kunnen stort-

plaatsmedewerkers namelijk niet zien of het asbesthoudend of 

niet-asbesthoudend materiaal is, en wordt er om die reden 

geen risico genomen. Deze mix heeft tot gevolg dat niemand 

van de stortplaats precies kan aangeven of iets asbesthoudend 

is of niet en dat kan, zoals in het geval van de chauffeur, tot 

angstige situaties leiden. 

Met name de inzameling van particulier asbestafval kan op 

veel gemeentewerven veiliger. Om gevaarlijke situaties te 

voorkomen is de opleiding voor Deskundig Acceptant Asbest 

(DAA) ontwikkeld. DAA-gecertificeerde medewerkers worden 

ingezet bij milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven, 

stortplaatsen en puinbrekers. Alleen een DAA’er kan voldoen 

aan de eisen zoals gesteld in de SC 580 en is in staat asbestver-

dacht materiaal direct te herkennen en er op de juiste wijze 

mee om te gaan zoals staat aangegeven in de Arbeids-

omstandighedenwet.

Eind goed, al goed?Eind goed, al goed?
De laatste fase in de asbestketen breekt aan: het verpakken, de 

afvoer en het vervoer van al het asbesthoudende materiaal dat 

bij de sanering is gesloopt en vrijgekomen. Na alle voorgaande, 

complexe onderdelen van het asbestverwijderingstraject tot en 

met de eindcontrole, is het op zich logisch te denken dat de 

l

ASBESTFEIT

Ook f ilterelementen, 

stofzuigerzakken, 

verontreinigde weg-

werpkleding, niet te 

reinigen hulpmidde-

len (zoals folie en 

gereedschappen), 

het bouwmater iaal 

van het containment 

en het met asbest 

verontreinigde  

douchewater uit de 

decontaminat ie-unit 

vallen onder de 

noemer i‘asbest-

veront reinigd’.
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gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen. De Eural bevat codes 

en omschrijvingen van ongeveer achthonderd afvalstoffen. Een 

sterretje achter een afvalstof wil zeggen dat die gevaarlijk is, 

zoals asbest.

De hoeveelheid verwijderd asbest moet door de asbestsaneer-

der tijdens het hele verwijderingstraject nauwkeurig zijn bijge-

houden. Anders is namelijk niet te controleren of het aantal 

kilo’s dat wordt afgevoerd, overeenkomt met wat in het werk-

plan staat. Afval dat meer dan vijftig kilo weegt, mag alleen 

worden vervoerd als de transporteur een begeleidingsbrief 

meekrijgt met daarin informatie over de risicoklasse.

Verpakt afval dat te groot is om voor de eindcontrole uit het 

containment te halen, wordt dubbel verpakt in het contain-

ment. Dit wordt vermeld in het logboek en ook meegedeeld 

aan de laborant die de eindcontrole komt doen. Het afval 

moet zodanig in het containment worden neergezet dat het 

tijdens de eindcontrole kan worden verplaatst. Vervolgens 

moet de saneerder ervoor zorgen dat het asbest alsnog op een 

manier wordt verwijderd waarbij er geen restdelen achter-

blijven, tenzij het werkplan een andere oplossing of aanpak 

voorschrijft. Het verwijderen, verpakken en identificeren 

van het asbestmateriaal en het vervoer ervan naar een verza-

melpunt op de projectlocatie vindt volgens de voorschriften 

van het werkplan plaats.

Wie doet mee en is waarvoor verantwoordelijk?

Bij het verpakken, de afvoer, het transport en het storten van het asbest zijn diverse 

partijen betrokken. Een klein overzicht van wie wat doet en waar de (eind)-

verantwoordelijkheden liggen:

Het asbestverwijderingsbedrijf

•  is verplicht ervoor te zorgen dat alle asbesthoudende materialen op de juiste wijze 

worden verpakt, afgevoerd en gestort;

•  is verplicht de opdrachtgever de eindcontroledocumenten te overhandigen, inclusief 

stortbewijs, stortbonnen en transportdocumenten.

De opdrachtgever

•  is eindverantwoordelijk;

•  vraagt de saneerder om het stortbewijs, de stortbonnen, transportdocumenten en 

de eindcontrolerapportage;

•  meldt binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden het werk af bij de 

gemeente/omgevingsdienst. 

Het vervoersbedrijf

•  checkt vooraf of de opdrachtgever of saneerder hem alle benodigde documenten 

voor het transport heeft verstrekt voordat hij de vracht vervoert;

•  kan desgevraagd tijdens het transport een gewaarmerkte kopie laten zien van het 

VIHB-inschrijvingscertificaat van erkende landelijk vervoerders, inzamelaars, 

handelaars en bemiddelaars.

De afvalinzamelaar (of tussenopslag)

•  verstrekt de opdrachtgever of saneerder een afvalstroomnummer;

•  accepteert een vracht asbesthoudend afval uitsluitend als deze voorzien is van een 

volledig ingevuld begeleidingsbiljet;

•  verstrekt de saneerder of opdrachtgever een omschrijving om welke afvalstof het 

precies gaat.

Inzamelen: wat mag wel, wat niet?

Transporteurs kunnen gebruikmaken van twee soorten regelingen: de route-

inzameling en de inzamelaarsregeling. Bij de inzamelaarsregeling geeft het bedrijf dat 

het afval ontvangt een afvalstroomnummer af aan de inzamelaar. De inzamelaar mag 

dan bij verschillende bedrijven hetzelfde soort afval ophalen. Hiervoor hoeft de 

inzamelaar maar één afvalstroomnummer te gebruiken. 

Inzameling van asbest mag uitsluitend volgens de voorschriften van de 

inzamelaarsregeling; route-inzameling waarbij asbestafval van verschillende 

saneringen wordt samengevoegd, is verboden bij asbest. De inzamelaar begaat een 

overtreding als hij tijdens het transport toch asbestafval afkomstig uit diverse 

bronnen samenvoegt. 

ASBESTFEIT
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VEILIG DUBBEL VERPAKT EN GEËTIKETTEERD AFVAL, 
KLAAR VOOR TRANSPORT NAAR DE STORTPLAATS.

Afvoer volgens de letter van de wet

Als het transport en het storten van het afval wordt uitbesteed aan 

een asbestverwijderingsbedrijf, dan wordt dit eindverantwoordelijk 

voor de zorgvuldige afvoer van het asbesthoudende afval. Hetzelfde 

geldt wanneer het werk wordt gegund aan een erkende 

transporteur. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct 

en zorgvuldig uitbestedingsproces.

Volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit en het 

Arbobesluit moet asbesthoudend afval binnen twee weken na de 

beëindiging van het saneringstraject gescheiden van al het andere 

afval worden afgevoerd. Het asbest mag volgens het Bouwbesluit 

2012 uitsluitend worden aangeboden aan een erkende verwerker of 

stortplaats.

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) mag de opdrachtgever alleen een 

transporteur of asbestsaneringsbedrijf met VIHB-certificaat 

(bevoegde vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars) 

opdracht geven om asbesthoudend materiaal te vervoeren.

Het materiaal moet naar een stortplaats of tussenopslag die volgens 

de Wet milieubeheer als geregistreerd inzamelaar te boek staat. 

Voor de opslag van asbest is áltijd een Wm-vergunning vereist.

Transport van asbestafval moet volgens de Wet milieubeheer altijd 

zijn voorzien van een begeleidingsbrief van degene die de opdracht 

tot het transport heeft gegeven. Dat kan zowel de opdrachtgever zijn 

als de saneerder. Een particulier die zijn eigen asbesthoudend afval 

afvoert, hoeft niet over een begeleidingsbrief te beschikken.
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TRANSPORT EN STORT 

ASBESTFEIT

Alleen vervoers-

bedr ijven die op de 

of f iciële VIHB-lijst 

staan van vervoer-

ders, inzamelaars, 

handelaars en 

bemiddelaars van 

afvalstof fen, mogen 

volgens ar t ikel 

10.55 van de Wet 

milieubeheer (Wm) 

asbestafval 

vervoeren.

materiaal verpakt en vervoerd moet worden. Dit om te voorko-

men dat er asbestvezels ontsnappen tijdens het transport en 

het laden en lossen.

Tijdens het transport moet de vervoerder een gewaarmerkte 

kopie van het inschrijvingscertificaat van de VIHB-lijst bij zich 

hebben. Deze eis geldt overigens niet wanneer de afvalstoffen 

door de saneerder worden vervoerd met een eigen voertuig. 

Asbestsaneerders met een eigen transportafdeling zijn vrijge-

steld van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (wat niet hetzelfde 

is als het eerder genoemde reglement) als het gaat om het 

transport van hechtgebonden asbest verpakt volgens de richt-

lijnen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In sommige 

gevallen zal een asbestsaneerder het gevaarlijke afval afvoeren 

naar zijn eigen bedrijf voor tussenopslag. Dat mag alleen als hij 

een Wm-vergunning voor die locatie heeft.

De saneerder moet een projectregister bijhouden van tus-

senopslag wanneer hij asbest van verschillende sloop- of 

saneringslocaties samenvoegt in één containerbag. Van elke 

lading moet zijn geregistreerd van welke projecten het 

asbest afkomstig is. De stortbon (doorslag van de begelei-

dingsbrief) en een door de stortplaats afgetekend projectre-

gister moeten ten minste vijf jaar in het archief van de 

saneerder worden bewaard. De opdrachtgever krijgt van 

beide een kopie. 

Inzamelen mag: onder voorwaarden

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een vervoerder asbest van meerdere 

projecten inzamelt en transporteert in een verzamelcontainer volgens de regeling 

voor route-inzameling. Deze regeling is ook voor de afvoer van gevaarlijke stoffen 

toegestaan. In logistiek opzicht en ook kostentechnisch is dit voor de vervoerder 

natuurlijk aantrekkelijk, omdat hij in één keer een volle container bij de stortplaats of 

de tussenopslag kan aanleveren. Bovendien veroorzaakt één keer rijden minder 

milieubelasting. Maar in feite is het niet toegestaan om voor asbestafval gebruik te 

maken van deze route-inzameling. Het mag uitsluitend wanneer voor elke partij een 

apart afvalstroomnummer is afgegeven.

Bij meer dan 50 m3 opslag van asbest op plaatsen waar ook 

andere afvalstoffen worden opgeslagen, fungeert de provincie 

als het bevoegde gezag.

Controleren, controleren, controleren!Controleren, controleren, controleren!
Inzameling en opslag van asbestafval mag alleen met een ver-

gunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Om über-

haupt het afval erheen te mogen brengen moet de 

opdrachtgever of saneerder een afvalstroomnummer aanvra-

gen bij de stortplaats of tussenopslag.

De transporteur moet een volledig ingevuld begeleidingsbiljet 

meekrijgen voor de afvalinzamelaar. De ontvanger van het 

asbestafval verstrekt op zijn beurt een stortbewijs voor de 

saneerder of opdrachtgever. Daarop is te lezen om wat voor 

afval het gaat en in welke hoeveelheden er is gestort.

Het spreekt voor zich dat het asbestafval niet aan een wille-

keurig transportbedrijf mag worden aangeboden. Alleen ver-

voersbedrijven die op de officiële VIHB-lijst staan van 

vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van 

afvalstoffen, mogen volgens artikel 10.55 van de Wet milieube-

heer het gevaarlijke asbestafval vervoeren. De VIHB-lijst is een 

landelijke lijst die door de Stichting Nationale en Internationale 

Wegvervoer Organisatie (NIWO) wordt bijgehouden.

Het (internationaal) Reglement vervoer over land van gevaar-

lijke stoffen (ADR/VGL) schrijft voor hoe asbesthoudend 

Stort voortaan verleden tijd?

Asbest Denaturering BV, een bedrijf dat deel uitmaakt van Twee ‘R’ Recycling Groep uit 

Hengelo, maakt dat asbeststort in de toekomst wellicht niet meer bestaat. Een speciale 

installatie kan asbestcement door verhitting omzetten in een onschuldig product dat 

geen kankerverwekkende eigenschappen meer heeft. Het restproduct is uitstekend te 

hergebruiken als cement voor puingranulaat en als vulstof voor de cement- of 

asfaltindustrie. Het asbest wordt verhit tot 1000 graden Celsius, waardoor alle soorten 

asbest te recyclen zijn. Een mooi staaltje van innovatie binnen de asbestketen!
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Over (ouderwetse) voorschrif ten valt te twisten!Over (ouderwetse) voorschrif ten valt te twisten!
Zodra een vracht asbesthoudend materiaal is gestort, meldt 

de afvalinzamelaar of de tussenopslag dit bij het Landelijk 

Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Aan de hand van het afval-

stroomnummer weet het LMA precies welke vracht is 

afgeleverd. 

In de Wm-vergunning van afvalinzamelaars staan alle kwali-

teitseisen en voorschriften waaraan deze bedrijven zich bij de 

afhandeling van asbestvrachten moeten houden. Helaas zijn 

die regels niet altijd eenduidig. Dit kan voor onduidelijkheid en 

problemen zorgen, onder meer omdat toezichthouders en 

handhavers andere voorwaarden en sancties hanteren.

Voor bedrijven die puin breken geldt de ‘asbestzorgvuldigheids-

module’ van het normdocument BRL 2506 (BSA-granulaten in 

wegenbouw). Die module bepaalt dat een puinbrekersbedrijf 

geen asbest mag accepteren als het niet zelf gecertificeerd is om 

asbest uit afval te verwijderen. De vracht moet eerst door een 

gecertificeerd saneringsbedrijf van alle asbest worden ontdaan 

of alsnog naar een stortplaats met Wm-vergunning worden 

afgevoerd, waar het afval vervolgens onder een ander afval-

stroomnummer wordt geregistreerd.

Andere betrokken partijen zoals sorteerbedrijven, milieustra-

ten van gemeenten, afvalverbrandingsinstallaties en stort-

plaatsen beschikken meestal over werkinstructies om met een 

vracht asbestafval om te gaan, maar een eenduidig kwaliteits-

systeem ontbreekt. Er wordt momenteel hard gewerkt aan uni-

formering van de acceptatievoorwaarden. 

Particulieren uitgezonderd

Uit het Asbestverwijderingsbesluit: particulieren mogen, na een melding aan de 

gemeente/omgevingsdienst, tot 35 m2 asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde 

vloerbedekking en tot 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen zelf 

afvoeren naar een gemeentelijke stort. Zij hoeven geen begeleidingsbrief bij zich te 

hebben, al moet de verpakking volgens de wettelijke regels wel dubbel verpakt zijn. 

Overigens zijn er stortplaatsen die asbestafval weigeren wanneer een particulier geen 

meldingsformulier (mededeling onder voorschrift) kan overleggen.

ASBESTFEIT

In de 

Wm-vergunning van 

afvalinzamelaars 

staan alle  

kwaliteitseisen en 

voorschr if ten waar-

aan deze bedr ijven 

z ich bij de  

afhandeling van 

asbestvrachten 

moeten houden.

VEILIG DUBBEL VERPAKTE HANDGEREEDSCHAPPEN VAN 
DE SANEERDER, KLAAR VOOR EEN VOLGEND GEBRUIK.
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Nederland is al een eind op de goede weg, maar zo lang er op de 

wereld nog steeds asbest wordt gedolven en verwerkt, zijn we er 

nog lang niet. Daarom zal de internationale gemeenschap er 

met klem bij landen als China, Brazilië, Rusland en India op 

moeten aandringen om daarmee te stoppen, wil asbest niet 

ook een groot probleem voor toekomstige generaties opleveren.

De laatste punten en komma’s…

Nadat alle asbesthoudende materialen op correcte wijze zijn afgevoerd, moet de 

opdrachtgever de sanering binnen veertien dagen afmelden bij de toezichthouder. Bij 

die gelegenheid moeten ook de benodigde afmeldingsdocumenten worden ingeleverd. 

Het gaat dan om: de afmelding van het sloopwerk, de begeleidingsbrieven en 

stortbonnen die de stortplaats bij de aanvoer van het asbestafval heeft afgegeven en 

een afschrift van de eindcontrole. Aan de hand van de afmeldingsdocumenten 

controleert de toezichthouder of alle asbest is verwijderd.

Dat dit hard nodig is, blijkt uit de praktijk: veel werknemers 

van bedrijven of locaties waar asbesthoudende vracht wordt 

aangeboden, beschikken over onvoldoende kennis van asbest 

en worden nietsvermoedend (en onnodig!) blootgesteld aan 

gezondheidsrisico’s. Ongesorteerd bouw- en sloopafval of 

asbesthoudend materiaal wordt geaccepteerd terwijl de vracht 

eigenlijk afgekeurd moet worden. Mede door de komst van de 

opleiding tot Deskundig Asbest Acceptant (DAA) is het kennis-

niveau in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar het blijft een 

aandachtspunt. 

Asbesthoudend afval op een stort moet goed verpakt blijven tot 

op het moment dat het compleet wordt afgedekt met zand of 

grond. Ofwel: de verpakking mag voor, tijdens en na het stor-

ten niet beschadigd raken en er mag geen stof vrijkomen.

We zijn het er allemaal over eens…We zijn het er allemaal over eens…
De keten is doorlopen. Door gedetailleerd uit de doeken te doen 

hoe het asbestverwijderingstraject van A tot Z verloopt, willen 

we met dit boek een positieve bijdrage leveren aan de kennis-

uitwisseling en het onderlinge begrip tussen alle betrokken 

partijen die in Nederland met asbest van doen hebben.

Over één ding zijn we het ten slotte allemaal eens: asbest moet 

zoveel mogelijk uit onze samenleving worden verwijderd, maar 

dan wel op een manier die zonder risico is voor mens en milieu. 

En dat kan alleen door met hernieuwde kracht samen de 

schouders eronder te zetten!

ASBESTFEIT

Veel werknemers 
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INTERVIEW

‘Samen veel sterker’
In het kader van de Wet In het kader van de Wet 

gemeenschappelijke gemeenschappelijke 
regelingen is Omgeregelingen is Omge--

vingsdienst (OD) IJmond vingsdienst (OD) IJmond 
opgericht. Sinds opgericht. Sinds   

1 februari 2015 is deze 1 februari 2015 is deze 
rechtsopvolger van rechtsopvolger van 

Milieudienst IJmond Milieudienst IJmond 
onder meer verantonder meer verant--
woordelijk voor de woordelijk voor de 

regionale uitvoering regionale uitvoering 
van het basistaken-van het basistaken-

pakket van de Wet pakket van de Wet 
milieubeheer (Wm) voor milieubeheer (Wm) voor 

negentien gemeenten negentien gemeenten 
en voor de provincie en voor de provincie 

Noord-Holland. Onder Noord-Holland. Onder 
het basistakenpakket het basistakenpakket 
valt onder andere de valt onder andere de 

ketenhandhaving op het ketenhandhaving op het 
gebied van asbest, gebied van asbest, 

bodem en afval. bodem en afval. 

afwijken en in goed overleg met alle betrokkenen in de asbestketen de best 

mogelijke oplossing kiest. In zo’n geval nemen we altijd contact op met de 

Inspectie SZW, want bij een sanering heb je niet alleen met milieuaspecten, 

maar ook met arbeidsomstandigheden te maken.’

Zijn er uniforme protocollen voor alle toezichthouders om dit op eenduidige wijze  

te doen? Zijn er qua werkwijze en kennisniveau verschillen tussen de diverse 

handhavende instanties? 

Dekkers: ‘Die uniforme protocollen zijn er en de handhavende instanties moe-

ten die uiteraard volgen. Maar lang niet elke situatie past in de reguliere aan-

vliegroute van de protocollen. Ook qua werkwijze en kennisniveau leveren niet 

alle instanties dezelfde prestaties. OD IJmond heeft het mandaat van alle negen-

tien gemeenten in de IJmond- en Waterlandregio gekregen. Dat is uitzonderlijk, 

want nog lang niet alle Nederlandse gemeenten hebben dit deel van het basis-

takenpakket uitbesteed aan een omgevingsdienst. OD IJmond staat 24/7 klaar 

en heeft de juiste mensen en kennis in huis om efficiënt en doeltreffend te werk 

te gaan, bijvoorbeeld bij een grote asbestcalamiteit. De vraag is of een kleine 

gemeente daar even effectief op kan inspelen. 

Een omgevingsdienst met een goed mandaat kan ervoor zorgen dat er minder 

asbestcalamiteiten uit de hand lopen, onrust veroorzaken onder de bevolking of 

een politiek issue worden. Als omgevingsdienst hebben wij veelvuldig overleg 

met alle partijen in de asbestketen en met de Inspectie SZW. Daardoor kunnen 

wij met elkaar verstandig te werk gaan om risico’s voor mens en milieu zoveel 

mogelijk te beperken. De wetgeving laat vaak weinig speelruimte, terwijl elke 

situatie anders is. Maar in goed overleg met alle betrokkenen zijn altijd de best 

mogelijke oplossingen te vinden. Verlaging van de grenswaarden door het 

Ministerie van IenM blijkt, zoals aangetoond in de praktijk, qua handhaving 

niet uitvoerbaar te zijn. Volgens de verlaagde norm is niet meer te meten. Ons 

credo is: nooit nee zeggen als er om ondersteuning vanuit de asbestketen wordt 

gevraagd, een positieve rol vervullen in het werkveld en inzetten op samenwer-

king binnen de keten. Binnen onze pilotgemeente Velsen zijn wij de oren en 

ogen van de gemeente en trainen wij, in opdracht van de gemeente, veertig amb-

tenaren in asbestherkenning.’ 

Hulsman: ‘OD IJmond heeft een regionale regisseursrol gegund gekregen door 

de partners voor heel Noord-Holland en Flevoland en werkt daarin samen met 

de andere omgevingsdiensten, politie, justitie, de Inspectie SZW en ILT. Met 

grotere gemeenten die zelf de regie voeren, vindt tweemaandelijks overleg 

plaats op casusniveau, waarbij de hele keten in beeld komt. Vanuit onze regierol 

zijn wij de centrale schakel in de informatie-uitwisseling.’ 

Dekkers: ‘Op die manier bouw je onderling ook vertrouwen in elkaars kennis en 

kunde op. Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde doel: een gezonde en veilige 

omgeving borgen voor de burger om te wonen, werken en recreëren.’

Het takenpakket is anno 2015 uitgebreid met taken op het 

gebied van bouw- en woningtoezicht, handhaving op het 

gebied van brandweer en dranken en horeca. Als een van de 

29 omgevingsdiensten anticipeert OD IJmond op de 

Omgevingswet van het Ministerie van Infra-structuur en 

Milieu (IenM), die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. 

Herbert Dekkers, afdelingshoofd Omgevingsrecht bij OD 

IJmond: ‘De dienst heeft alle kennis in huis voor dit veelvoud 

van aandachtsvelden en heeft goed opgeleide medewerkers 

in dienst. Het geld vanuit het Rijk wordt minder, het taken-

pakket van gemeenten breder. Bij asbest is sprake van inge-

wikkelde processen en een complex takenveld. Het vergt veel 

kennis en ervaring om daar op de juiste manier toezicht op 

te houden.’ Nico Hulsman, coördinator Ketentoezicht: 

‘Daarom heeft OD IJmond voor het ketentoezicht op asbest 

negen SC 570-gecertificeerde asbesttoezichthouders in 

dienst.’ Waaronder hijzelf.

Hoe handhaaft OD IJmond een veilige en sluitende asbestketen?

Dekkers en Hulsman doorlopen samen het dossier: ‘OD 

IJmond heeft van elke gemeente het mandaat gekregen voor 

asbest en de andere taken uit het basistakenpakket. 

Sloopmeldingen worden binnen de vereiste termijn gecon-

troleerd op compleetheid: Is er een asbestinventarisatie 

gedaan en is er, waar nodig, een risicobeoordeling gemaakt? 

Er vinden steekproefsgewijs in situ-inspecties van sanerin-

gen plaats. Ook transport, opslag en stort van de asbestaf-

valstroom worden nauwlettend gecontroleerd. Tot en met de 

stortplaatsen.’

In de asbestwetgeving is aardig wat veranderd of gaat het een en 

ander veranderen. Denk aan het verlagen van de grenswaarden, 

de dialoog met de industrie over inventarisatie- en 

saneringscondities. Zijn al die aanpassingen nuttig en nodig? 

Hulsman: ‘Ook de industrie moet zich aan de letter van de 

wet houden. Maar er zijn situaties waarin je soms moet 

DE VISIE VAN OMGEVINGSDIENST IJMOND
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Asbest aan boord, 

maar waar?

•  Spuitasbest in wand 

en plafond

•  Asbestkoord, 

bijvoorbeeld om 

elektriciteitsdraden: 

in schakelkast 

machinekamer

• Leidingisolatie

• Machinekamer

• Luchtkanalen

•  Doek rondom 

leidingen

• Plaatmateriaal

• Pakkingen

• Vonkenschot

• Vloerzeil

Ook in de verblijfs-

ruimten van de 

bemanning kan asbest 

toegepast zijn. 

Vaak zijn dat andere 

toepassingen dan in de 

rest van het schip.

Mede door de aanscherping van de internationale wet- en regelgeving Mede door de aanscherping van de internationale wet- en regelgeving   
levert asbest op schepen en boorplatforms volop gespreksstof. Hoe moet de levert asbest op schepen en boorplatforms volop gespreksstof. Hoe moet de 

maritieme sector deze nieuwe regels interpreteren? Hoe blijf t asbest maritieme sector deze nieuwe regels interpreteren? Hoe blijf t asbest 
beheersbaar en betaalbaar?beheersbaar en betaalbaar?

ASBEST IN DE  IN DE 
MARITIEME SECTORMARITIEME SECTOR

de Nederlandse vlag vaart, 

moet uiterlijk een tot drie 

maanden vóór oplevering op 

asbest geïnventariseerd zijn. 

Als er asbest wordt gevonden 

dan moet het verwijderd 

worden. Wordt een schip 

onder buitenlandse vlag 

gebouwd, dan is de eigenaar 

verantwoordelijk.

Asbest aanwezig, en dan?
Als er tijdens de inventarisatie 

asbest is aangetroffen, dan is 

directe verwijdering soms, 

maar niet altijd noodzakelijk. 

Eventueel te nemen maatre-

gelen zijn afhankelijk van de 

onderzoeksresultaten én de 

situatie. Aangetroffen asbest 

moet binnen drie jaar 

gesaneerd zijn, in uitzonder-

lijke gevallen binnen vijf jaar.

Ook als een schip gebouwd is 

na 2011 is de eigenaar verplicht 

een asbestinventarisatie te 

laten uitvoeren. Voor schepen 

onder Nederlandse vlag geldt: 

alle aangetroffen asbest moet 

worden gesaneerd. Voor 

boorplatformen geldt de 

wetgeving van het land waar 

het platform is gevestigd. Het 

is afhankelijk van de ernst van 

de verontreiniging of de 

toestand van de toepassing of 

het asbest verwijderd moet 

worden.

l

Vanwege zijn hittebestendige, 

isolerende en niet-geleidende 

eigenschappen is asbest in de 

scheepsbouw veel toegepast. 

Bijvoorbeeld in machines, 

installaties en brandwerende 

constructies, maar ook in 

decoraties en afwerking. 

SOLAS als basis
In de maritieme sector wordt 

het in 1974 afgesloten interna-

tionale verdrag SOLAS als basis 

gehanteerd voor de beveiliging 

van mensenlevens op zee. 

SOLAS valt onder de IMO 

(International Maritime Organi-

zation) en beschrijft aan welke 

eisen zeegaande schepen 

moeten voldoen als het gaat 

om constructie, uitrusting en 

bemanning. De aanvullende 

Nederlandse wetgeving geldt 

voor alle SOLAS en niet-SOLAS 

schepen die in Nederland 

verblijven. Daarnaast kunnen 

specifieke wetten gelden, 

afhankelijk van de vlag waaron-

der een schip vaart.

Asbestinventarisatie: 
wanneer?
Is een schip gebouwd vóór 

2002, dan is asbest toege-

staan, mits het geen 

gezondheidsrisico voor de 

bemanning oplevert. Bescha-

digd asbest moet alsnog 

verwijderd worden. Verder 

moet de bemanning zich 

bewust zijn van de gevaren 

van asbest en weten hoe te 

werken aan asbesthoudende 

materialen. Sinds 2002 is het 

nieuw installeren van asbest-

houdende onderdelen 

verboden. Afhankelijk van de 

situatie en de bijbehorende 

wetgeving moet de scheeps-

eigenaar het schip laten 

inventariseren op asbest.

Sinds 2011 mag een schip geen 

nieuwe installaties meer 

hebben die asbest bevatten. 

Is een schip in aanbouw, dan 

moet de scheepswerf een 

asbestinventarisatie laten 

uitvoeren. Een schip dat onder 

Onder de Onder de

Tips

1  Zorg voor voldoende asbestkennis bij het 

personeel, zodat zij weten hoe te handelen 

als ze asbest tegenkomen.

2  Laat schepen onderzoeken op asbest op 

het moment dat het uitkomt, bijvoorbeeld 

bij een havenbezoek. Dit voorkomt 

oponthoud bij een onverwachte 

asbestvondst tijdens het varen.

3  Wordt het schip in het buitenland 

gerepareerd? Houd er dan toezicht op dat 

er geen asbesthoudende toepassingen 

worden gebruikt. In sommige landen is  

het gebruik van deze toepassingen niet 

verboden.

 Loep  Loep



IEDER CONTAINMENT HEEFT Z’N EIGEN DOUCHECABINE 
TER VOORKOMING VAN ASBESTVERVUILING.
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Welke emoties asbest oproept, merken wij als marktpartij 

regelmatig in de praktijk. Ook in de aanloop naar 

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen werd af en 

toe duidelijk hoe gevoelig de verhoudingen binnen de 

asbest keten kunnen liggen. Het kan dan ook zeker geen 

kwaad om aan het einde van dit boek nóg maar een keer te 

benadrukken dat alle partijen die beroepsmatig met asbest 

te maken hebben, hetzelfde doel nastreven: ervoor zorgen 

dat deze bewezen schadelijke grondstof zoveel mogelijk 

wordt opgespoord en op een juiste wijze uit gebouwen, 

objecten en de bodem wordt verwijderd. Soms zou je name-

lijk bijna vergeten dat iedereen ditzelfde uitgangspunt 

heeft. De complexiteit van de regelgeving is hier deels de 

oorzaak van, terwijl uitvoerende partijen te maken kun-

nen krijgen met sancties door de overheid, die behoorlijk 

verreikende gevolgen kunnen hebben.

Kortom: elke keer staat er voor iedere betrokken partij 

weer heel wat op het spel. De fout of nalatigheid van de een, 

kan flinke consequenties hebben voor de ander. Dat blijkt 

duidelijk in dit boek, dat de fases van het asbestverwijde-

ringstraject één voor één gedetailleerd doorloopt. Een 

naadloze samenwerking tussen alle partijen in de asbest-

keten is de enige manier waarop het gezamenlijke doel nu 

en in de toekomst kan worden gerealiseerd. Met name de 

laatste jaren komen mooie initiatieven voor kennisdeling 

en verbeterde samenwerking van de grond. De markt heeft 

grote stappen gezet. 

Omdat wij vinden dat het nog beter kan, heeft SGS Search 

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen geschreven. Door 

de zin van de onzin te scheiden, hopen we een bijdrage te leve-

ren aan de volgende stap in het professionaliseren van de 

keten. Mochten we met dit boek af en toe een discussie teweeg-

brengen, dan zijn we daar alleen maar blij mee. Het kan een 

aanleiding zijn om verder met elkaar in gesprek te gaan over 

mogelijke oplossingen die het vak van asbestverwijdering ten 

goede komen. Doet u ook mee? Laat ons dan uw mening en 

suggesties voor verbetering weten via www.asbestfeiten.nl, op 

Twitter via @asbestfeiten of in de Asbestfeitengroep op 

LinkedIn.

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen is in het bijzon-

der bedoeld voor opdrachtgevers en handhavers. Zij vervullen 

sleutelfuncties binnen de keten, maar beschikken niet altijd 

over de juiste kennis om het overzicht over de hele keten te 

kunnen houden. Tegelijkertijd wil deze uitgave iedereen die 

dagelijks of incidenteel met asbest te maken heeft, de beno-

digde kennis bieden om de eigen rol binnen de keten zo profes-

sioneel mogelijk in te vullen. We hopen dan ook dat u als lezer 

dit boek, net als wij, belangwekkend genoeg vindt om regelma-

tig te bestuderen en zult ervaren als een belangrijke steun in 

de rug. 

Tot slot zijn we de volgende personen erkentelijk, omdat zij de 

moeite hebben genomen de teksten voor Asbestfeiten; een per-

spectief op de asbestketen kritisch te lezen en van deskundig 

commentaar te voorzien. 

Hartelijk dank daarvoor aan: Herbert Dekkers, Victor van der 

Hoeven, Kees van Dongen, Arjan Hol, Hans Quartel en Herbert 

Pasveer. 

Amsterdam, zomer 2017

Udo Waltman, directeur SGS Search 

Het gebruik van asbest 
is al meer dan 24 jaar 

verboden, maar asbest 
is nog steeds een 
onderwerp dat de 

gemoederen weet te 
verhitten. Terecht ook, 
in de discussie hoe we 
asbest zoveel mogelijk 

uit de samenleving 
kunnen verwijderen, 

staat de veiligheid van 
mens en milieu cen-

traal. En dat vraagt om 
een duidelijke scheiding 

tussen de zin en de 
onzin rondom asbest. 

Asbest: de zin 
en de onzin



HET ASBESTVOLGSYSTEEM IS EEN BELANGRIJKE STAP 
VOORWAARTS BIJ HET GEZAMENLIJKE STREVEN NAAR 
BEHEERSING VAN HET PROCES DOOR ALLE PARTIJEN BINNEN 
DE ASBESTKETEN.
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Samenvatting van de huidige wet- en 
regelgeving en relevante normen

Per hoofdstuk ingedeeld en alfabetisch gerang-
schikt volgt hier relevante aanvullende informatie 
op de huidige wet- en regelgeving, normen en 
beoordelingsrichtlijnen voor zover deze een nadere 
toelichting geven op de in de hoofdstukken behan-
delde onderwerpen.
(Bronnen: Cursusboek Training Asbestdeskundige, 
SGS Search, www.ascert.nl, www.nen.nl,  
www.infomil.nl, landelijke uitvoeringsmethodiek 
asbestverwijdering en vele andere.)

Hoofdstuk 1

Arbeidsomstandighedenwet en Arbowetgeving 
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is op 1 
januari 2007 in werking getreden en vervangt de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998. In 2014 en 2017 
is de wet aangepast met de wijzigingen in de 
grenswaarden. De Arbowet valt onder het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
De bepalingen in deze wet hebben tot doel om de 
veiligheid en de gezondheid van werknemers te 
bevorderen. De Arbowet schrijft de ondernemer 
voor om het werk en de arbeidssituatie zo te orga-
niseren dat de werknemers op en tijdens het werk 
zo weinig mogelijk risico’s lopen om een ongeluk te 
krijgen of ziek te worden.
In het verlengde van de Arbowet kennen we nog 
het Arbobesluit, de Arboregeling en de 
Beleidsregels Arbobesluit. In het Arbobesluit (vol-
uit: Arbeidsomstandighedenbesluit) worden alge-
meen geformuleerde doelvoorschriften gegeven 
over een groot aantal onderwerpen.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 4, 
afdeling 5 (asbest)
(Ministerie van SZW; Staatsblad 1997, 60 (hierna 
gewijzigd))
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, dat sinds 1 juli 1997 het Asbestbesluit 
Arbeidsomstandigheden vervangt, stelt regels aan 
het beroepsmatig werken met en beroepsmatige 
blootstelling aan asbest. Sinds 1 juli 1993 zijn de 
beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest 
verboden. Het besluit is van toepassing op werkge-
vers, werknemers en zelfstandigen.
Bij het besluit hoort de Arbeidsomstandig-
hedenregeling (Staatscourant 1997, 63 en 
Staatscourant 2000, 137). Hierin zijn de vrijstellin-
gen van bepaalde voorschriften van het Arbeids-
omstandighedenbesluit beschreven. Verder zijn er 
in de Staatscourant beleidsregels voor de arbeids-

omstandighedenwetgeving ten aanzien van 
asbest gepubliceerd (supplementen bij Staats-
courant 1997, 120 met wijzigingen in supplemen-
ten bij Staatscourant 1998, 128, Staatscourant 
2000, 139 en Staatscourant 2014, 217).
In juni 2014 en januari 2017 is het Arbobesluit aan-
gepast met betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van asbest. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
•  de concentratie van asbestvezels van het type 

chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 
2000 asbestvezels per m3 lucht, berekend over 
een referentieperiode van acht uur per dag;

•  de concentratie van de amfibool asbestvezels 
actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en 
crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de 
grenswaarde van 2000 asbestvezels per m3 lucht, 
berekend over een referentieperiode van acht 
uur per dag;

•  de indeling van de risicoklassen, naar aanleiding 
van de nieuwe grenswaarden;

•  de regels voor de eindbeoordeling, naar aanlei-
ding van de nieuwe grenswaarden.

In hoofdstuk 5 van deze appendix worden de 
grenswaarden verder toegelicht.

In het geval van asbest heeft de Inspectie SZW een 
Arbo-informatieblad opgesteld. Dit is bedoeld als 
voorlichting en niet als voorschrift. In een Arbo-
informatieblad staat in begrijpelijke taal de inhoud 
van de wet- en regelgeving.

Asbest in het Arbobesluit
In het Arbobesluit is een aparte afdeling (dit is een 
onderdeel van een hoofdstuk) gewijd aan de asbe-
stproblematiek. Afhankelijk van de situatie kunnen 
er ook andere voorschriften dan in deze afdeling 
genoemd van toepassing zijn. Zo wordt er bijvoor-
beeld in hoofdstuk 5 van het Arbobesluit gewezen 
op de gevaren van fysieke belasting; vooral ver-
keerd of te zwaar tillen kan leiden tot rugklachten. 
Uiteraard zijn dergelijke voorschriften ook van 
kracht tijdens de asbestsloop.

In het Arbobesluit is oorspronkelijk het verbod op 
het verspuiten, het bewerken, het verwerken en 
het in voorraad houden van asbest en asbesthou-
dende producten vastgelegd. In 2005 zijn de ver-
bodsbepalingen uit het Arbobesluit geïntegreerd in 
het Productenbesluit Asbest.
Ondanks dit verbod zijn er in de praktijk nog steeds 
werksituaties waarin men met asbestverontreini-
ging te maken kan krijgen. Dit is niet alleen het geval 
bij het slopen van asbesthoudende bouwwerken.
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Enkele andere voorbeelden zijn:
•  stortplaatsen waar asbesthoudend afval ligt 

opgeslagen;
•  garagebedrijven waar asbesthoudende remschij-

ven en koppelingsplaten worden vervangen;
•  het vervangen van asbesthoudende pakkingen in 

de procesindustrie;

Indien blootstelling aan asbestvezels een reëel 
gevaar is in de werksituatie, gelden onder meer de 
volgende voorschriften:
•  de werkgever is verplicht om met behulp van een 

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te bepa-
len of en in welke mate werknemers met asbe-
stvezels in aanraking kunnen komen;

•  de concentratie van asbestvezels in de directe 
omgevingslucht van de werknemers moet zo 
laag mogelijk gehouden worden. Hiervoor moe-
ten de nodige maatregelen genomen worden.

Er is door de wetgever een norm vastgesteld voor 
de hoeveelheid asbestvezels die zich in de lucht van 
de arbeidssituatie mogen bevinden. Er moeten 
maatregelen worden getroffen zodat deze norm 
niet wordt overschreden. In hoofdstuk 5 van de 
appendix wordt deze norm verder toegelicht. Als 
de hoeveelheid asbestvezels in de lucht deze grens-
waarde overschrijdt, zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk.

In het geval van asbestverwijdering wordt ervan 
uitgegaan dat de grenswaarde altijd wordt over-
schreden (dit geldt niet voor risicoklasse 1 toepas-
singen). Naast de maatregelen die nodig zijn om de 
hoeveelheid asbest in de lucht zo klein mogelijk te 
houden zijn er nog aanvullende voorschriften. Deze 
hebben betrekking op het verstrekken van per-
soonlijke beschermingsmiddelen en het afzetten 
van de locatie.
Verdere voorschriften bij asbestverwijdering zijn:
•  de melding van de werkzaamheden aan een 

daartoe aangewezen toezichthouder;
• toezicht door een DTA;
• het opstellen van een werkplan.

Ten aanzien van de asbestverwijderaars is verder 
nog voorgeschreven dat zij in het bezit moeten zijn 
van een persoonscertificaat van vakbekwaamheid. 
Met betrekking tot de verplicht gestelde opleiding 
en instructie van werknemers die blootgesteld 
kunnen worden aan asbest is een drietal opleiding-
sniveaus te onderscheiden:
• Basisniveau;
• Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV1 en DAV2);
•  Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering 

(DTA).

ding indienen bij de gemeente. Dit moet minstens 
4 weken voorafgaand aan de start van de werk-
zaamheden gebeuren. In bepaalde gevallen van 
reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden 
mag deze termijn tot 5 werkdagen worden 
beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden 
tot onnodige leegstand of ernstige belemmering 
van het gebruiksgenot.

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 
(2014)
Deze regeling bevat onder andere het volgende:
•  de voorwaarden voor het recht op een uitkering;
• de hoogte van de uitkering;
• het uitvoeringsorgaan is SVB;
•  een verzoek tot uitkering moet ingediend wor-

den bij het Instituut Asbestslachtoffers.

Regeling Tegemoetkoming niet-loondienst-
gerelateerde slachtoffers mesothelioom 
(december 2007)
Slachtoffers van mesothelioom (door blootstel-
ling aan asbest veroorzaakte tumor van het long-
vlies, het buikvlies of het hartvlies) kunnen sinds 1 
december 2007 aanspraak maken op een financi-
ele tegemoetkoming, wanneer ze de ziekte niet 
via werk in loondienst hebben opgelopen. De 
regeling sluit aan op de Regeling tegemoetkoming 
asbestslachtoffers (TAS-regeling) voor slachtof-
fers bij wie de asbestblootstelling is terug te voe-
ren op een loondienstverband. Met de TNS-
regeling kunnen ook slachtoffers die in hun werk 
als zelfstandige, via het milieu of via producten, 
aan asbest zijn blootgesteld een financiële tege-
moetkoming krijgen. 
De regeling wordt uitgevoerd door de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB); het Instituut Asbest-
slachtoffers (IAS) verzorgt de intake. Zie voor meer 
informatie de website van het Instituut Asbest-
slachtoffers. (Bron: Infomil)

Richtlijn 1999/77/EG
Met deze richtlijn wordt de bestaande Europese 
regelgeving met betrekking tot het op de markt 
brengen en het gebruik van asbest aangescherpt, 
met name voor chrysotiel. Voor de meeste nog 
resterende toepassingen van chrysotiel zijn er 
tegenwoordig vervangende materialen of alterna-
tieven voorhanden die niet kankerverwekkend zijn 
en als minder gevaarlijk worden beschouwd (consi-
derans 6 van de richtlijn).

Verder wijst de richtlijn erop dat er nog geen drem-
pelwaarde voor blootstelling is bepaald beneden 
welke chrysotiel niet kankerverwekkend is (consi-
derans 7). Ook geeft deze aan dat de blootstelling 

van werknemers en andere gebruikers van asbest-
houdende producten uiterst moeilijk te beheersen 
is en de huidige grenswaarden bij tijden ruim-
schoots kan overschrijden. Daarom vormt dit type 
van blootstelling momenteel het grootste risico 
voor de ontwikkeling van met asbest samenhan-
gende ziekten (considerans 8).
De nationale wetgeving moet altijd in overeen-
stemming zijn met de Europese wetgeving. Met 
andere woorden: de nationale wetgeving moet 
voldoen aan de eisen die de Europese wetgeving 
stelt. De Europese wetgeving is te vinden op inter-
netsite www.eur-lex.europa.eu. 
De Nederlandse wetgeving staat op de internetsite 
www.wetten.nl.

Saneringsregeling asbestwegen Twente 
(Ministerie van IenM)
Deze saneringsregeling biedt eigenaren (geen 
overheden, en onder bepaalde voorwaarden) van 
asbestbevattende wegen rondom de voormalige 
asbestfabriek in de gemeente Goor de mogelijk-
heid om eenmalig een financiële bijdrage in de 
vorm van een maatregel toegekend te krijgen. De 
eigenaar kan kiezen of hij het asbest laat verwijde-
ren door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf 
(volgens de BRL 7000) of dat hij asfalt, beton of 
klinkers op de weg laat aanbrengen. Eigenaren 
moeten ook een eigen bijdrage betalen, behalve 
voor het laten asfalteren van de weg.

Saneringsregeling asbestwegen derde fase
(Ministerie van IenM; april 2007)
Met deze regeling ontvangen eigenaren van 
asbestwegen en -stroken in de gemeenten Hof 
van Twente en Harderwijk een tegemoetkoming in 
de kosten voor het saneren van asbestbevattende 
wegen en stroken.

Hoofdstuk 2

Asbestverwijderingsbesluit
(Ministerie van IenM): zie hoofdstuk 1.

NEN 2991 (Risicobeoordeling)
Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling 
van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebrui-
kers en derden in gebouwen, woningen, construc-
ties, objecten en leegstaande bouwwerken waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. De 
norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbest-
verwijdering. Hiervoor dient NEN 2990. 
Voor meer informatie: www.nen.nl.

De opleiding voor het basisniveau moet volgens 
een schriftelijk opleidingsplan worden gegeven. 
De instructie is bestemd voor werknemers die 
aan asbest blootgesteld kunnen worden. De DAV 
en DTA moeten gecertificeerd zijn respectievelijk 
volgens het certificatieschema voor de persoons-
certificaten DAV1 en DAV2 (Deskundig Asbest 
Verwijderaar) en DTA (Deskundig Toezichthouder 
Asbestverwijdering), bijlage XIIIc, behorend bij 
artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenrege-
ling. De deskundigheidseisen hebben betrekking 
op het zich eigen maken van bewust arbeidshygi-
enisch werken om blootstelling aan asbest zoveel 
mogelijk te beperken. Ook bedrijven die asbest 
inventariseren of verwijderen moeten gecertifi-
ceerd zijn volgens het certificatieschema voor 
asbestinventarisatie en asbestverwijdering.
In het Arbobesluit is opgenomen dat de onderne-
mingsraad of de betrokken werknemers in kennis 
gesteld moeten worden als de blootstelling de 
grenswaarde van asbest overschrijdt.

Asbestverwijderingsbesluit 2005
(Ministerie van IenM)
Dit besluit heeft tot doel de verspreiding van asbest-
vezels te voorkomen. Het besluit bevat voorschrif-
ten voor het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit 
elkaar nemen van een bouwwerk of object, het ver-
wijderen en afvoeren van asbest of asbesthoudende 
producten uit bouwwerken en objecten en het 
opruimen van asbest of asbesthoudende producten 
na incidenten. Een object is een apparaat, trans-
portmiddel, constructie of installatie, dus geen 
bouwwerk in de zin van de Woningwet.
De gemeente, omgevingsdiensten en de politie 
zien toe op de naleving van de voorschriften voor 
het slopen van asbest uit bouwwerken. De ILT en 
de politie zien toe op de naleving van de voorschrif-
ten voor het uit elkaar nemen van asbesthou-
dende objecten.

Besluit asbestwegen Wms
Dit besluit vervangt de Regeling asbestwegen 
Wms en verbiedt een weg die asbest bevat voor-
handen te hebben. 

Bouwbesluit 2012
(Ministerie van VROM)
Deze regeling vervangt alle voorgaande regelingen 
van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat voor-
schriften voor het bouwen, gebruiken en (geheel 
of deels) slopen van bouwwerken.

Sinds de aanpassing van het Bouwbesluit in 2012, 
bestaat de sloopvergunning niet meer. In plaats 
daarvan moeten gebouweigenaren een sloopmel-

WET- EN REGELGEVING
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De EG-richtlijn richt zich tot alle bij het 
bouw(sloop)-proces betrokken partijen, met het 
oog op de verbetering van de arbeidsomstandig-
heden in de bouw. Daaronder valt ook het slopen 
respectievelijk demonteren van bouwwerken/
objecten. Het gaat hierbij om het hele traject van 
de ontwerp/onderzoeksfase tot en met de uitvoe-
ringsfase. Niet alleen de werkgevers en werkne-
mers, maar ook zelfstandigen, opdrachtgevers en 
ontwerpers/adviseurs worden, op basis van hun rol 
en positie in het proces, belast met een deel van de 
zorg voor veiligheid en gezondheid van degenen die 
op de bouwplaats werkzaam zijn.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 4,
afdeling 5 (asbest)
(Ministerie van SZW): zie hoofdstuk 1.

Asbestverwijderingsbesluit 
(Ministerie van IenM): zie hoofdstuk 1. 

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering
zie hoofdstuk 2.

NEN 2991 (Risicobeoordeling)
zie hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 5

Arbeidsomstandighedenwet en 
Arbowetgeving
zie hoofdstuk 1.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2,
afdeling 5 (bouwproces)
zie hoofdstuk 4.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 4,
afdeling 5 (asbest)
(Ministerie van SZW): zie hoofdstuk 1.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 8,
afdeling 1 (persoonlijke beschermings-
middelen)
(Ministerie van SZW)
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit stelt regels aan de keuze, het gebruik 
en het onderhoud van persoonlijke beschermings-
middelen.

Asbestverwijderingsbesluit
(Ministerie van IenM): zie hoofdstuk 1.

Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen 

(Ministerie van SZW; Staatsblad 1993, 441, laatste-
lijk gewijzigd bij besluit in Staatsblad 1994, 829)
Dit besluit is gebaseerd op de Wet op de gevaarlijke 
werktuigen (Staatsblad 1952, 104) en regelt de 
kwaliteitseisen aan persoonlijke beschermings-
middelen.

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering
zie hoofdstuk 2.

SCi-547
SCi-547 is het protocol voor het landelijk valideren 
van nieuwe methoden voor de indeling in risi-
coklassen (zoals vastgelegd in het Arbeids-
omstandig hedenbesluit) bij het verwijderen van 
asbest en is sinds 2015 van kracht. SCi-547 is opge-
steld om de risico’s in kaart te brengen die saneer-
ders, maar ook derden, lopen bij het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal. Doel van SCi-547 is 
objectieve criteria voor werkmethoden vast te leg-
gen, op basis waarvan deze in SMA-rt ingevoerd 
kunnen worden. SMA-rt deelt de handelingen – 
een combinatie van product, activiteit en omstan-
digheden – in drie verschillende risicoklassen met 
een bijbehorend beheersregime in.

SCi-548
SCi-548 is het protocol om de concentratie van res-
pirabele asbestvezels in de lucht te bepalen tijdens 
het verwijderen van asbest en is sinds 2015 van 
kracht. Aan de hand van SCi-548 is te bepalen in 
welke risicoklasse (zoals vastgelegd in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit) een asbestsane-
ring valt of eventueel is terug te schalen naar een 
lagere risicoklasse. Bij validatieonderzoeken wordt 
volgens SCi-548 getoetst aan 10 procent van de 
grenswaarde. Sinds 1 mei 2015 worden ook terug-
schalingsonderzoeken getoetst volgens de nieuwe 
SCi-548. Voor de monstername is dit protocol 
gebaseerd op NEN 2939, voor de monsteranalyse 
op NEN-ISO 14966.

Milieuwetgeving
Kenmerkend voor de milieuwetgeving, die in korte 
tijd is ontstaan, is vooral de complexiteit en onsa-
menhangendheid. Evenals bij de Arbowet is het de 
bedoeling dat veel milieuwetgeving uiteindelijk 
geïntegreerd gaat worden in de huidige Wet milieu-
beheer (Wm).

Asbest in milieuwetgeving
In de milieuwetgeving is geregeld dat de bedrijfs-
voering van een organisatie moet voldoen aan de 
eisen die de lokale overheid stelt ten aanzien van 
de bescherming van het lokale milieu. Wanneer 

NEN 5707 (Asbest in bodem)
Hierin staat een methode beschreven om het 
gehalte aan asbest in de bodem en partijen grond 
te bepalen. De voorgeschreven werkwijze is 
geschikt om het gehalte aan asbest te bepalen, 
onafhankelijk van de vorm waarin het asbest aan-
wezig is. Voor meer informatie: www.nen.nl.

NEN 5896 (Asbestanalyses)
Deze norm beschrijft de kwalitatieve analyse van 
asbest met behulp van lichtmicroscopie (stereo- 
en polarisatiemicroscopie). De methode is bruik-
baar voor de identificatie en de schatting van het 
gehalte aan asbest in producten, zoals bouw-, 
constructie- en isolatiematerialen.
Voor meer informatie: www.nen.nl.

Productenbesluit Asbest
Het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6 
hierna gewijzigd) is in werking getreden op 8 
maart 2005, samen met de Productenregeling 
Asbest (Stcrt. 25 februari 2005, nr. 40). Het besluit 
verbiedt het produceren, op de markt brengen, 
invoeren, voorhanden hebben, verkopen, toepas-
sen en hergebruiken van asbesthoudende produc-
ten. Het asbestverbod geldt voor zowel bedrijven 
als particulieren. ILT en de Inspectie SZW houden 
toezicht op de naleving van dit besluit.
(Bron: landelijke uitvoeringmethodiek 
Asbestverwijderingsbesluit – Infomil, juni 2007)

Regeling Bouwbesluit 2012
(Ministerie van IenM): zie hoofdstuk 1.

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering
De officiële benaming voor dit schema is ‘bijlage 
XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de arbeidsom-
standighedenregeling’. Begin 2017 zijn de proces-
certificaten SC 530 (asbestverwijdering) en de SC 
540 (asbestinventarisaties) samengegaan in dit 
certificatieschema. In het schema staan de richtlij-
nen voor het uitvoeren van een asbestinventarisa-
tie en voor het verwijderen van asbest. 
Voor meer informatie: www.ascert.nl

SC 560 DIA
Het DIA persoonscertificaat beschrijft de werk-
zaamheden van de Deskundig Inventariseerder 
Asbest (DIA), zoals de inventarisatie van asbest, 
asbesthoudende producten, met asbest veront-
reinigd materiaal of met asbest verontreinigde 
constructieonderdelen. Daarbij wordt geïnventari-
seerd op de hoeveelheid asbest, de plaats waar 
het zit en de wijze waarop het bevestigd is in 
bouwwerken, gebouwgebonden installaties, 
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industriële complexen, objecten, transportmidde-
len en offshore constructies.
Voor meer informatie: www.ascert.nl.

Hoofdstuk 3

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering 
zie hoofdstuk 2.

NEN 5896 (Asbestanalyses)
zie hoofdstuk 2.

NEN 2991 (Risicobeoordeling)
zie hoofdstuk 2.

NEN ISO 14966
Hierin staat de methode omschreven van de 
Scanning Elektronen Microscopie (SEM) om de con-
centratie van asbeststof en asbestvezels in de 
lucht vast te stellen.
Voor meer informatie: zie www.nen.nl.

Hoofdstuk 4

Arbeidsomstandighedenwet en 
Arbowetgeving
zie hoofdstuk 1.

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2,
afdeling 5 (bouwproces)
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit, dat sinds 1 juli 1997 het Bouw-
procesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vervangt, 
heeft tot doel de coördinatie van verantwoordelijk-
heden met betrekking tot arbeidsomstandigheden 
op de bouwplaats te bewerkstelligen.

Het begrip bouwplaats betreft hier niet alleen de 
bouwplaats waar alleen ‘bouwarbeid’ plaatsvindt, 
maar geldt ook voor ‘bouwplaatsen waar bouwac-
tiviteiten plaatsvinden terwijl het bouwwerk/
object door de bewoner/gebruiker in gebruik blijft’. 
De eerdergenoemde coördinatie is gericht op het 
tot stand brengen van een goede samenwerking 
tussen de betrokken partijen.

Het besluit voorziet in de implementatie in de 
nationale wetgeving van de EG-richtlijn betref-
fende minimumvoorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaat-
sen. In de richtlijn zijn voorschriften gegeven die de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers op de 
bouwplaats moeten waarborgen.
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Persoonscertificaat DAV1 en DAV2  
(Deskundig Asbest Verwijderaar)
Voor het verwijderen van asbest is certificatie ver-
plicht, omdat de verwijdering van asbest en crocid-
oliet risico’s met zich meebrengt. De verwijderaar 
moet daarom voldoen aan de eisen van vakbe-
kwaamheid die in het certificatieschema zijn 
gesteld. Dit omschrijft over welke kennis en kunde 
verwijderaars met betrekking tot arbeidshygië-
nisch handelen, toepassing van technische 
beschermingsmiddelen, kennis van de wettelijke 
bepalingen, etc. moeten beschikken om voor het 
certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar in aan-
merking te komen.
In 2016 is de DAV-regeling aangepast. Het DAV-
traject is opgesplitst in DAV1 en DAV2. Een mede-
werker is verplicht eerst zijn DAV1-certificaat te 
halen, voordat hij start met werkzaamheden. Met 
dit certificaat op zak mag hij saneringen uitvoeren 
in risicoklassen 1 en 2. Binnen een half jaar na het 
behalen van het DAV1-certificaat moet de mede-
werker de training en het examen voor DAV2 
afleggen. Het DAV2-certificaat is 3 jaar geldig.
Voor meer informatie: www.ascert.nl.

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering
zie hoofdstuk 2.

Wet milieubeheer 
(Ministerie van IenM)
In deze wet en het hierop gebaseerde Inrichtingen- 
en vergunningenbesluit milieubeheer wordt onder 
meer het volgende bepaald:

Hoofdstuk 8: Inrichtingen
(onderdeel 8.1 vergunningen)
Hierin staat onder andere dat het verboden is zon-
der daartoe verleende vergunning een inrichting:
• op te richten;
•  te veranderen of de werking daarvan te verande-

ren;
• in werking te hebben.

Hoofdstuk 10: Afvalstoffen
Hierin staan onder meer bepalingen betreffende:
•  het beperken/voorkomen van milieuveront-

reini ging (art.10.1);
• verbod op illegaal storten (art. 10.2);
• Ladder van Lansink (art. 10.4);
•  zorgplicht voor het omgaan met afvalstoffen 

(art. 10.5);
•  het treffen van preventieve maatregelen ten 

aanzien van het ontstaan van afvalstoffen (art. 
10.15);

•  het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen, 

afvalwater, autowrakken en bedrijfsafvalstoffen 
(art. 10.4 en 10.5);

•  het verwijderen van bedrijfsafvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen (art. 10.6).

Hoofdstuk 6

NEN 2990 (Lucht-Eindcontrole na 
asbestverwijdering)
zie hoofdstuk 5.

NEN 2939 (luchtmetingen werkplekatmosfeer) 
Hierin staat de bepaling beschreven van de concen-
tratie aan respirabele asbestvezels op de werkplek 
door personen die beroepsmatig met asbest of 
asbesthoudende materialen werken en/of werk-
zaamheden in de directe omgeving van asbesthou-
dende materialen verrichten. Het bewerken van 
asbesthoudende materialen is in principe bij wet 
verboden, met uitzondering van een beperkt aantal 
handelingen waarvoor strikte voorschriften gelden. 
Voor meer informatie: www.nen.nl.

NEN-EN-ISO/IEC 17020
NEN-EN-ISO/IEC 17020 geeft algemene criteria voor 
het functioneren van instellingen, waaronder certi-
ficerende instellingen, die keuringen uitvoeren.
Voor meer informatie: zie www.nen.nl.

NEN-EN-ISO 17025
NEN-EN-ISO 17025 specificeert algemene compe-
tentie-eisen met betrekking tot monsterneming. 
Onder NEN-EN-ISO 17025 vallen beproevingen en 
kalibraties, waaronder monsterneming, die wor-
den uitgevoerd met behulp van genormaliseerde 
methoden, niet genormaliseerde methoden en 
methoden die een laboratorium zelf ontwikkelt. 
Voor meer informatie: zie www.nen.nl.

Certificatieschema voor asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering
zie hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 7

Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2,
afdeling 5 (bouwproces)
zie hoofdstuk 4.

Asbestverwijderingsbesluit
(Ministerie van IenM); zie hoofdstuk 1.

Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen
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een bedrijf asbest wil verwerken of opslaan zal het 
een milieuvergunning moeten hebben.
Ook schrijft de Wet milieubeheer voor hoe men 
met afval moet omgaan. Een aparte categorie 
afval is het gevaarlijke afval. Hier zijn aparte voor-
schriften voor opgenomen in de wet. Zo mag bij-
voorbeeld afvalwater dat asbest zou kunnen 
bevatten niet geloosd worden in het riool. Dit is 
ook in overeenstemming met de Wet verontrei-
nigd oppervlaktewater. In het Productenbesluit 
Asbest wordt onder meer voorgeschreven hoe 
asbestbevattende producten (of afval) moeten 
worden geëtiketteerd.

In het reglement betreffende het vervoer over land 
van gevaarlijke stoffen zijn voorschriften opgeno-
men over de verpakking en het vervoer van asbest-
houdende producten of afval over de weg. Doel is te 
voorkomen dat er tijdens het transport en het laden 
en lossen asbestvezels in het milieu terechtkomen. 
Indien een transporteur het asbestafval afvoert, 
moet hij op de VIHB-lijst staan. De Nationale en 
Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) 
plaatst de vervoerders op deze lijst.

Grenswaarden
Vanuit verschillende wetgeving zijn grenswaarden 
opgesteld voor de concentratie asbest in de lucht. 
Deze zijn verdeeld in grenswaarden voor de asbest-
concentratie in arbeidssituaties en grenswaarden 
voor de asbestconcentratie in het milieu (in de 
praktijk: niet-arbeidssituaties).
In 2014 is de grenswaarde voor chrysotiel verlaagd 
naar 2000 asbestvezels/m3 lucht. De grenswaarde 
voor amfibool is op 1 januari 2017 verlaagd naar 
2000 asbestvezels/m3 lucht. Op termijn is het stre-
ven om deze grenswaarde naar 300 asbestvezels/
m3 te verlagen. Met deze aanpassingen wordt er 
geen onderscheid meer gemaakt tussen arbotech-
nische en milieutechnische grenswaarden.

Best beschikbare technieken
Voor het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige 
gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet 
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – de 
kosten en baten in aanmerking genomen – econo-
misch en technisch haalbaar in de bedrijfstak 
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden 
toegepast, en die voor degene die de inrichting 
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te 
verkrijgen zijn (artikel
1.1 lid 1 Wm). De BBT zijn vergelijkbaar met de 
stand der techniek.

Er geldt een waarde voor de buitenlucht die gelijk-
gesteld is aan het VR-niveau (1000 vezelequivalen-
ten/kubieke meter lucht, jaargemiddelde).
Wanneer deze wordt overschreden, geldt een 
inspanningsverplichting om de concentratie tot 
beneden de grenswaarde terug te brengen.

NEN 2990 (Lucht-Eindcontrole na 
asbestverwijdering)
NEN 2990 beschrijft hoe een ‘containment’, afge-
schermde ruimte of buitenlocatie, waaruit volgens 
de wettelijke voorschriften asbest is verwijderd, 
moet worden gecontroleerd op asbesthoudende 
resten. Het doel van de eindcontrole is vast te stel-
len dat de sanering zo is uitgevoerd dat een ruimte 
of buitenlocatie na sanering aan de gestelde ople-
veringseisen voldoet.
Voor meer informatie: www.nen.nl.

NEN 2991 (Risicobeoordeling)
zie hoofdstuk 2.

NEN-EN 132 t/m 144
Deze Europese normen zijn van toepassing op 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, met uitzon-
dering van duikapparatuur, waarvoor definities zijn 
gegeven in EN 250.
Voor meer informatie: www.nen.nl.

NEN-EN 12942
NEN-EN 12942 is ook van toepassing op de mini-
maal benodigde ademhalingsbeschermingsmidde-
len, inclusief aangedreven filters gecombineerd 
met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of 
kwartgelaatsmaskers. 
Voor meer informatie: www.nen.nl.

Productenbesluit Asbest:
zie hoofdstuk 2.

Persoonscertificaat DTA (Deskundig 
Toezichthouder Asbestverwijdering)
Voor het houden van toezicht op asbestsaneringen 
is certificatie verplicht, omdat de verwijdering van 
asbest en crocidoliet risico’s met zich meebrengt. 
De toezichthouder moet daarom voldoen aan de 
eisen van vakbekwaamheid die in het certificatie-
schema zijn gesteld. Dit omschrijft over welke ken-
nis en kunde toezichthouders met betrekking tot 
arbeidshygiënisch handelen, toepassing van tech-
nische beschermingsmiddelen, kennis van de wet-
telijke bepalingen etc. moeten beschikken om voor 
het certificaat Deskundig Toezichthouder 
Asbestverwijdering in aanmerking te komen.
Voor meer informatie: www.ascert.nl.
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• 17.02: hout, glas en kunststof;
•  17.03: bitumineuze mengsels, koolteer en met 

teer behandelde producten;
• 17.04: metaal (inclusief legeringen);
•  17.05: grond (inclusief afgegraven grond van ver-

ontreinigde locaties), stenen en baggerspecie;
•  17.06: isolatiemateriaal en asbesthoudend bouw-

materiaal;
• 17.07: overig bouw- en sloopafval.

Regeling Europese afvalstoffenlijst
(Ministerie van IenM)
De Eural, die door de Europese Unie is ingevoerd, is 
een samenvoeging van de Europese lijst van 
gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalstof-
fencatalogus. Met de Eural wil de Europese 
Commissie het systematisch onderscheid tussen 
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen in de 
hele Europese Unie harmoniseren. In deze regeling 
staan onder andere:
• bemonstering asbest in afval en puingranulaat 
volgens NEN 5897;
• analyse asbest in afval en puingranulaat volgens 
NEN 5897.

Regeling scheiden en gescheiden houden van 
gevaarlijke afvalstoffen
Wie een inrichting drijft voor het opslaan, over-
slaan of bewerken van gevaarlijke afvalstoffen 
houdt in ontvangst genomen afvalstoffen beho-
rende tot verschillende categorieën van gevaarlijke 
afvalstoffen gescheiden van elkaar, van andere 
afvalstoffen, van stoffen, preparaten en andere 
producten.

Regeling vervoer over land van gevaarlijke 
stoffen Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1997 
(Ministerie van IenM; Staatscourant 1996, 235)
Het reglement VLG is relevant voor het vervoer 
van asbesthoudende producten en asbesthoudend 
afval over de weg.
De daartoe aangewezen ambtenaren van de 
Rijksverkeersinspectie zien toe op de naleving van 
de voorschriften.

Stortbesluit bodembescherming Wet 
bodembescherming
(Ministerie van IenM; Staatsblad 1993, 55)
In dit besluit wordt onder meer bepaald dat men:
•  asbestbevattende afvalstoffen zodanig moet 

storten dat asbestvezels niet kunnen vrijkomen;
•  asbestbevattende afvalstoffen zodanig moet 

behandelen, verpakken of afdekken dat er geen 
asbestvezels in het milieu terecht kunnen 
komen;

•  door het treffen van voorzieningen ervoor zorgt 

dat asbestbevattende afvalstoffen niet met 
andere afvalstoffen vermengd worden.

De vergunningverlener van de stortplaats (provin-
cie of gemeente) moet de bovengenoemde voor-
schriften sinds uiterlijk 1 maart 1995 in de vergun-
ning hebben opgenomen en ziet toe op de 
naleving. (Bron: Infomil)

Wet milieubeheer
(Ministerie van IenM): zie hoofdstuk 5.
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(Ministerie van IenM; Staatsblad 1997, 665)
In dit besluit is vermeld voor welke afvalstoffen 
een stortverbod binnen een inrichting geldt. 
Asbesthoudend afval is niet genoemd in dit 
besluit. Hiervoor geldt dus geen stortverbod. Voor 
bouw- en sloopafval dat verontreinigd is met 
asbest geldt eveneens geen stortverbod, voor 
zover het asbest wordt verwijderd conform het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. In de voorschrif-
ten van de Wm-vergunning kan in bepaalde geval-
len in afwijking van het stortverbod toch het stor-
ten van een afvalstof worden toegestaan. 
Daarnaast is in het besluit vastgelegd welke voor-
schriften in de Wm-vergunning voor een stort-
plaats moeten worden opgenomen. 
(Bron: Infomil)

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
(Ministerie van IenM; Staatscourant 1996, 297
gewijzigd bij Staatsblad 2002, 33)
Deze algemene maatregel van bestuur (MvB) is 
gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
en vervangt voor zover nodig het Reglement 
Gevaarlijke Stoffen, dat een uitwerking vormde 
van de Wet Gevaarlijke Stoffen.

BRL 2506 (BSA-granulaten in wegenbouw)  
BRL 2506 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor 
het KOMO-productcertificaat en het NL BSB-
productcertificaat voor recyclingsgranulaten voor 
toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw 
en werken. De afgegeven certificaten hebben 
betrekking op de door de producent geleverde par-
tijen. De relatie tussen het afgegeven certificaat en 
de geleverde partij wordt aangetoond via een ver-
wijzing op de afleveringsbonnen naar het betref-
fende certificaatnummer.

In de BRL 2506 zijn alle relevante eisen opgenomen 
met betrekking tot:
•  de beheersing en borging van de werkwijze bij de 

acceptatie en de bewerking van steenachtige 
afvalstoffen;

•  de technische eigenschappen van recyclinggranu-
laten voor de betreffende toepassingen (voor het 
NL BSB-productcertificaat gelden geen eisen ten 
aanzien van de technische eigenschappen);

•  de milieuhygiënische prestaties en eigenschap-
pen van recyclinggranulaten in de toepassingen, 
zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de 
Regeling bodemkwaliteit.

BRL 2506 beschrijft de producteisen voor recycling-
granulaten die als secundaire bouwstoffen voor de 
beton-, wegen- en grondbouw kunnen dienen en 
de eisen waaraan het kwaliteitssysteem van de 

producent moet voldoen bij de bewerking van 
steenachtig afval. Om te voorkomen dat er asbest 
in recyclinggranulaat terechtkomt, is in de BRL 
2506 een asbestzorgvuldigheidsmodule opgeno-
men. Daarin worden regels gesteld aan de accep-
tatie van steenachtige afvalstoffen. Om verzekerd 
te zijn van een effectief acceptatiebeleid zijn in de 
BRL 2506 een productiecontrole op asbest en een 
externe verificatie van de eindproducten opgeno-
men.

EG-Verordening 259/93
Deze verordening betreft toezicht en controle op 
de grensoverschrijdende overbrenging van afval-
stoffen binnen, naar en uit de Europese Unie. De 
verordening bepaalt onder meer dat voor de uit-
voer van asbestbevattend afval naar het buiten-
land vooraf kennisgeving aan en toestemming van 
de bevoegde autoriteit vereist is. Het is afhankelijk 
van het land van bestemming of verzending wie de 
bevoegde autoriteit is. Bij de overbrenging moet 
een begeleidend document aanwezig zijn.

Europese afvalstoffenlijst (Eural)
De Eural is een Europese beschikking die betrekking 
heeft op de lijst van afvalstoffen ter uitvoering van 
Richtlijn 75/442/EEG betreffende Afvalstoffen en 
Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke 
Afvalstoffen. In deze twee richtlijnen wordt 
bepaald dat een lijst van (gevaarlijke) afvalstoffen 
moet worden opgesteld.
In de Eural wordt met één lijst aan de verplichtin-
gen van beide richtlijnen voldaan. Dit betekent dat 
de Eural zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afval-
stoffen bevat en dat de Eural criteria geeft aan de 
hand waarvan onderscheid gemaakt moet worden 
tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. 
In de Eural wordt op de volgende manieren aange-
geven of een stof gevaarlijk is of niet:
•  de afvalstof is gevaarlijk: dit wordt weergegeven 

met een * achter de code;
•  de afvalstof is ongevaarlijk: dit zijn alle stoffen 

waarbij geen * staat.

De afvalstof kan ook behoren tot een zogenaamde 
complementaire categorie. Dit betekent dat voor 
elk specifiek geval bepaald moet worden of het 
gaat om een gevaarlijke of een niet-gevaarlijke 
afvalstof. De complementaire categorie wordt 
aangegeven met een c.

Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond 
van verontreinigde locaties) valt onder Eural-code 
17. De hoofdcategorieën van Eural 17 zijn:
•  17.01: beton, stenen, tegels en keramische pro-

ducten;
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Toezicht op en handhaving van de correcte uitvoe-
ring van asbestwerkzaamheden zijn volgens het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 de taak van de 
gemeente. Een deel van die taken is overgedragen 
aan de omgevingsdiensten (ook wel Regionale 
Uitvoeringsdiensten genoemd). Daarnaast zijn er 
meer instanties betrokken bij het verlenen van ver-
gunningen, het toezicht houden tijdens asbest-
werkzaamheden en de handhaving van de wet- en 
regelgeving met betrekking tot asbest.

Bij toezicht en handhaving betrokken partijen 
De bij toezicht en handhaving betrokken partijen 
zijn:
•  de Inspectie SZW (als onderdeel van het Mini-

sterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
• de certificerende instellingen;
• de gemeente;
• de omgevingsdienst (OD);
• de milieupolitie (gemeentelijke dienst);
• de provincie;
•  de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (als 

onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en ook omdat ze deel uitmaakt van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid);

• de regionale politiekorpsen.

Inspectie SZW
Asbesthandhaving in het kader van de Arbowet is 
in handen van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW 
is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Om hun toezichthoudende 
taak goed te kunnen uitoefenen, hebben de 
inspecteurs van de Inspectie SZW een aantal wet-
telijke bevoegdheden.

De belangrijkste bevoegdheden zijn:
•  Vrije toegang tot alle plaatsen waar wordt 

gewerkt, ook in woningen als het gaat om 
onderzoek naar thuiswerk. Ter plaatse zijn zij 
bevoegd om:

 - alle gewenste onderzoeken in te stellen;
 - personen te verhoren;
 - dossiers in te zien en/of mee te nemen;
 -  voorwerpen in beslag te nemen voor verder 

onderzoek of als bewijsmateriaal;
 -  metingen uit te voeren, dan wel proeven te 

verrichten;
 - (situatie)tekeningen en foto's te maken;
 - monsternemingen te verrichten.
•  Opsporingsbevoegdheid: de inspecteurs zijn 

bevoegd om van een overtreding een proces-ver-
baal op te maken en de zaak over te dragen aan 
het Openbaar Ministerie.

Globaal zijn drie soorten inspecties te onderschei-
den:

• een onaangekondigde inspectie;
•  een inspectie in het kader van een bedrijfstak-

doorlichting;
•  een inspectie op basis van een verzoek of na mel-

ding van een incident, brand of ongeval.

In het eerste geval zal de aandacht van de inspec-
teur vooral uitgaan naar de algemene gang van 
zaken, waarbij hij er met name op let of er geen 
wetsovertredingen plaatsvinden. De werkgever 
moet hierbij aantonen in welke mate hij aan de 
wettelijke verplichtingen voldoet. Als de inspecteur 
tekortkomingen vaststelt, meldt hij deze schrifte-
lijk aan de werkgever en de werknemersvertegen-
woordiging (zoals de ondernemingsraad).

Bij bedrijfstakdoorlichting wordt meestal ook onaan-
gekondigd geïnspecteerd. Bij deze inspecties is er 
gericht onderzoek met behulp van controlelijsten.

In het derde geval zal de inspecteur ter plekke een 
onderzoek instellen.

Tijdens een inspectie is het mogelijk dat de inspec-
teur een overtreding van de wet constateert. Zijn 
optreden is dan in eerste instantie afhankelijk van 
de ernst van de overtreding en de risico's die de 
werknemers daarbij lopen.

Bij een niet-ernstige overtreding geldt de stan-
daardwerkwijze. Er wordt door een waarschu-
wing te geven gewezen op de geconstateerde 
tekortkoming en de werkgever wordt opgedra-
gen deze tekortkoming op te heffen. In sommige 
gevallen leidt dit direct tot het opstellen van een 
boeterapport.

Onderzoek heeft aangetoond dat 95 van de 100 
waarschuwingen direct worden nageleefd. Als 
toch geen gehoor wordt gegeven, volgt een pro-
ces-verbaal. Als de werkgever het niet eens is met 
hetgeen hij voorgeschreven krijgt, kan hij tegen de 
aanwijzing of eis in beroep gaan.

Overtredingen waarbij direct gevaar bestaat voor 
de werknemers of derden, moeten zo snel moge-
lijk opgeheven worden. De Inspectie SZW kan 
besluiten het werk stil te leggen, zodat passende 
maatregelen getroffen kunnen worden. De inspec-
teur zal met de werkgever een afspraak maken 
over directe opheffing van de ernstige overtreding. 
De inspecteur maakt een proces-verbaal op.

Dit proces-verbaal wordt ook opgemaakt als de 
werkgever tegen de afspraken in de ernstige over-
treding laat voortduren.

Wanneer een inspecteur van de Inspectie SZW 
gedurende een inspectiebezoek een overtreding 
constateert, die gesanctioneerd dient te worden 
met een bestuurlijke boete (eventueel voorafge-
gaan door een waarschuwing of eis), zegt hij de 
belanghebbende een boeterapport aan.

Nadat de inspecteur een beboetbaar feit heeft 
geconstateerd en een boete heeft aangezegd, 
maakt hij een boeterapport op. In dit boeterap-
port worden in elk geval vermeld: de aard van het 
beboetbare feit onder vermelding van het wettelijk 
voorschrift in strijd waarmee is gehandeld, de aan-
duiding van de plaats waar het beboetbare feit is 
gepleegd en de personalia van de bij het beboet-
bare feit betrokken personen.

Van het boeterapport wordt het origineel naar de 
boeteoplegger gestuurd en een afschrift naar de 
belanghebbende en eventueel het medezeggen-
schapsorgaan. De inspecteur is niet bevoegd om een 
boete op te leggen. Deze bevoegdheid is toegekend 
aan de boeteoplegger binnen de inspectie. De boe-
teoplegger brengt zo spoedig mogelijk de belang-
hebbende op de hoogte van zijn voornemen om een 
bestuurlijke boete op te leggen door middel van een 
boetekennisgeving. In deze kennisgeving is de boe-
tehoogte opgenomen en wordt vermeld op welke 
gronden de boete berust. De belanghebbende 
wordt hierbij tevens in de gelegenheid gesteld zijn 
zienswijze naar voren te brengen.

Certificerende instellingen (CI’s)
Een certificerende instelling is een door het 
Ministerie van SZW aangewezen onafhankelijke 
organisatie die bepaalt of een bedrijf of medewer-
ker van dat bedrijf in aanmerking komt voor het 
certificaat voor asbestinventarisatie en asbestver-
wijdering. De Inspectie SZW van het Ministerie van 
SZW controleert formeel de certificatie-instelling, 
maar schakelt daarvoor in de praktijk de Raad voor 
Accreditatie (RvA) in. Deze laatste controleert of de 
certificerende instelling op de juiste manier het 
certificatie-onderzoek bij de bedrijven en mede-
werkers uitvoert en ziet er ook op toe dat de certi-
ficerende instellingen op een en dezelfde manier te 
werk gaan. De Inspectie SZW voert boven op de 
controles van de RvA ook nog haar tweedelijns 
controles uit op de certificerende instellingen.

Gemeente en omgevingsdienst
Van oudsher controleren en handhaven gemeen-
telijke toezichthouders de voorschriften voor het 
verwijderen van asbest uit een bouwwerk. In 2013 
zijn er daarnaast omgevingsdiensten opgericht. 
Het milieutoezicht op asbest is bij hen in het 

basistakenpakket opgenomen. In de omgevings-
dienst kan de specialistische kennis opgebouwd en 
geborgd worden. Sloopmeldingen komen binnen 
bij de gemeente, de omgevingsdienst moet op de 
hoogte gebracht worden voor het toezicht op het 
transport en stort van het asbest.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de handhaving van:
•  de voorschriften uit het Avb 2005 die recht-

streeks werken (bijvoorbeeld werkzaamheden 
waarvoor geen sloopvergunning geldt);

• de voorschriften in het Bouwbesluit 2012;
•  de voorschriften die deel uitmaken van de sloop-

melding.

De aangewezen toezichthouder beschikt over de 
volgende bevoegdheden:
•  Het betreden van locaties. Om een slooplocatie 

te betreden wordt gebruikgemaakt van deze 
bevoegdheid. De locaties die betreden mogen 
worden zijn bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen 
en particuliere erven.

•  Het (onder voorwaarden) binnentreden van 
woningen. Voor het met of zonder toestemming 
van de bewoner binnentreden van de woning 
waaruit asbest verwijderd wordt, moet een toe-
zichthouder zich houden aan bepaalde regels. Hij 
moet zich bijvoorbeeld legitimeren, meedelen 
wat het doel is van zijn bezoek en toestemming 
vragen aan de bewoner. Wanneer hij geen toe-
stemming krijgt dan mag de toezichthouder 
toch de woning betreden. Hiervoor gelden dan 
aanvullende regels.

•  Het vorderen van inlichtingen. Bijvoorbeeld: 
mondeling, wanneer niet duidelijk is door wie het 
asbest is verwijderd.

•  Het inzien, kopiëren en meenemen van zakelijke 
gegevens en bescheiden. Bijvoorbeeld: het inven-
tarisatierapport, afvoerbewijzen en de rappor-
tage van de eindbeoordelingen.

•  Het onderzoeken van zaken en het nemen van 
monsters daarvan. Bijvoorbeeld: een deskundige 
monsters laten nemen om te bepalen of er 
sprake is van asbest.

•  Het onderzoeken van verwijderd asbest en de 
verpakking daarvan voor transport.

Locatiebezoek
Een toezichthouder kan verschillende aanleidingen 
hebben voor een bezoek aan een (sloop)locatie. 
Dit zijn:
• een ingediende sloopmelding;
•  een melding dat wordt gestart met de asbest-

verwijdering;
• een kleine sloop/verbouwing;
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• eerdere overtredingen;
•  klachten (dit kan duiden op illegale asbestverwij-

dering);
•  een melding van een (onvoorziene) vondst van 

asbest tijdens een sloop, na brand of storm.
De toezichthouder betreedt de asbestslooplocatie 
normaal gesproken niet wanneer het asbest wordt 
verwijderd.

Volgens de Arboregelgeving is de toegang dan 
afgesloten en berust het toezicht bij de Deskundig 
Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Omdat 
de gemeente of omgevingsdienst alleen toezicht 
houdt op de naleving van de sloopmelding en niet 
op de Arboregelgeving, is het in het algemeen 
niet zinvol dat de toezichthouder de afgesloten 
werkplek betreedt.

Als de werkzaamheden zijn afgerond en een posi-
tieve eindbeoordeling is verkregen, kan de toe-
zichthouder de locatie wel betreden. Er gelden dan 
geen specifieke veiligheidsmaatregelen voor asbest 
meer.

Te controleren aspecten
De toezichthouder voert bij asbestverwijdering 
een administratieve controle en een controle op de 
uitvoering uit. Hij controleert de voorschriften uit 
de melding en de voorschriften die rechtstreeks 
werken uit het Avb 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Voorbereiding (op kantoor)
De toezichthouder moet ter voorbereiding op het 
locatiebezoek antwoord krijgen op de volgende 
vragen:
•  Bij een sloopmelding: is de aanvang van de sloop 

tijdig gemeld bij de gemeente?
•  Zijn de afvoerbewijzen tijdig opgestuurd? Dit is 

niet wettelijk verplicht. Op verzoek moet de eige-
naar deze wel kunnen overhandigen.

•  Wordt (volgens de gegevens op de afvoerbewij-
zen) het asbestafval afgevoerd naar de juiste ver-
werker?

•  Is de rapportage van de eindbeoordeling tijdig 
opgestuurd?

•  Is de ruimte volgens de eindbeoordeling schoon 
en voldoet deze volgens de eindbeoordeling aan 
de normen?

Op saneringslocatie
Belangrijkste aandachtspunten bij controle van de 
uitvoering van asbestsaneringen zijn:
•  Wordt emissie van asbestvezels naar de omge-

ving voldoende tegengegaan?
•  Voldoen de verpakking en de etikettering van het 

asbestafval?

•  Wordt het verwijderde asbest gescheiden 
gehouden van ander (bouw- en sloop)afval?

• Is de asbestopslagplaats goed afgesloten?
• Wordt er selectief gesloopt?
•  Is de eventuele sloopmelding op de locatie aan-

wezig?
•  Wordt er voldaan aan de voorschriften in de 

sloopmelding?
•  Wanneer het gaat om een volledige sloop, zijn 

alle asbesthoudende materialen verwijderd voor-
dat wordt begonnen met de rest van de sloop?

De toezichthouder verwerkt zijn bevindingen in 
een bezoekrapport. Als hij geen afwijkingen con-
stateert, stelt hij degene die de sloopmelding 
heeft ingediend hiervan schriftelijk op de hoogte. 
Wanneer de toezichthouder wel overtredingen bij 
een asbestverwijdering constateert, is het van 
belang dat hij de situatie inventariseert door infor-
matie te verzamelen. Op basis hiervan bepaalt hij 
welke risico’s deze overtredingen opleveren en 
welke maatregelen er nodig zijn om de risico’s weg 
te nemen. Deze gegevens zijn nodig om de in te 
zetten handhavingsinstrumenten te kiezen om zo 
een overtreding effectief en doeltreffend te beëin-
digen. De snelheid waarmee de beoordeling en 
aanpak van de situatie moeten plaatsvinden, 
hangt af van de risico’s.

Het kan zijn dat direct ingrijpen noodzakelijk is, bij-
voorbeeld om direct gevaar weg te nemen en (ver-
dere) verspreiding van asbestvezels naar de omge-
ving te voorkomen. De toezichthouder treedt dan 
op. Dit kan betekenen dat de sloop wordt stilge-
legd en/of bestuursdwang wordt toegepast. Let 
op: wanneer bestuursdwang wordt toegepast, 
dan geldt ook dat een gecertificeerd bedrijf eerst 
een asbestinventarisatie moet uitvoeren voordat 
een asbestverwijderingsbedrijf het asbest mag 
opruimen en verwijderen. De kosten komen voor 
rekening van de overtreder.

Wanneer een of meerdere eindcontroledocumen-
ten niet binnen de gestelde termijn zijn toege-
stuurd naar de gemeente, is direct ingrijpen niet 
noodzakelijk. In dat geval kan worden volstaan 
met het versturen van een schriftelijke waarschu-
wing met daarin een nieuwe termijn om de bewij-
zen alsnog aan te leveren.

Behalve dat de toezichthouder zelf optreedt na 
een controle, is het van belang dat hij ook andere 
handhavingsorganisaties (zoals de Inspectie SZW) 
over zijn bevindingen informeert. Indien relevant 
kan men besluiten gezamenlijk een vervolgtraject 
op te zetten. Als het gaat om een overtreding 
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waarvoor de handhavingspartner bevoegd gezag 
is, kan deze zelfstandig aan de slag gaan. Dit 
gebeurt dan vanuit zijn eigen rol en bevoegdheden. 
Andere handhavingspartners kunnen de gemeente 
ook betrekken bij overtredingen waarvoor zij 
bevoegd gezag zijn.
Overtredingen van het Arbeidsomstandig heden-
besluit worden gemeld aan de Inspectie SZW.

Voorbeelden hiervan zijn:
•  er is geen Deskundig Toezichthouder Asbest-

verwijdering (DTA) aanwezig op de locatie;
•  op de locatie ontbreekt een werkplan;
•  asbest(houdend materiaal) wordt verwijderd 

door een bedrijf dat daarvoor niet is gecertifi-
ceerd;

•  asbest(houdend materiaal) wordt gesloopt/ 
bewerkt zonder dat persoonlijke beschermings-
middelen, waaronder ademhalingsbescher-
mingsmiddelen, worden gebruikt;

•  asbest(houdend materiaal) wordt gesloopt zon-
der dat de plek waar de werkzaamheden plaats-
vinden is afgeschermd van de omgeving, kortom 
wanneer een containment ontbreekt;

•  een ontsmettingsvoorziening ontbreekt, bijvoor-
beeld in de vorm van een mobiele douchewagen;

•  asbest(houdend materiaal) wordt gesloopt/ 
bewerkt zonder dat maatregelen zijn getroffen 
om de concentratie asbeststof in de lucht zo laag 
mogelijk te houden, bijvoorbeeld wanneer bron-
maatregelen ontbreken. Denk hierbij aan het 
vooraf impregneren of nathouden van het te 
verwijderen materiaal.

De handhavingspartner meldt situaties waarbij 
asbest wordt verwijderd uit een asbesthoudend 
object altijd aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Voorbeelden van dergelijke situa-
ties zijn:
•  klachten en meldingen van het verwijderen van 

asbest uit objecten als schepen, drijvende pon-
tons, vrachtwagens, etc;

•  er wordt geen (geschikte) container gebruikt 
voor het tijdelijk opslaan van asbest(houdend 
materiaal) na de sloop.

Milieupolitie
De milieupolitie is een gemeentelijke instantie die 
controleert of de milieuregels worden nageleefd. 
Dat doet zij door te surveilleren, maar ook door af 
te gaan op meldingen van burgers of bedrijven. De 
milieupolitie handhaaft op basis van wetten en 
lokale verordeningen. Denk hierbij aan de Wet mili-
eubeheer (Wm). Daarnaast geeft de milieupolitie 
voorlichting aan burgers en bedrijven.
Provincie

Nederland bestaat uit twaalf provincies die samen 
een schakel vormen tussen de gemeenten en het 
Rijk en worden daarom het middenbestuur 
genoemd. De provincie controleert of grote bedrij-
ven zich aan de milieuregels houden. Als bedrijven 
dit niet doen kan de provincie in het uiterste geval 
een bedrijf sluiten. De provincies werken veel samen 
met de andere overheden (het Rijk, gemeenten, 
omgevingsdiensten en waterschappen).

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
ILT is een onderdeel van het Ministerie van IenM en 
maakt tevens deel uit van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. De ILT moet zorgen voor verbe-
tering van de kwaliteit van het milieu. Zij toetst en 
bevordert zowel het milieubeleid als de uitvoering 
daarvan.

Voor wat betreft asbest heeft de ILT een handha-
vingstaak bij de sloop van objecten. Dit is geregeld 
in het Asbestverwijderingsbesluit (Avb) 2005.

Voorts houdt de ILT toezicht op de asbesttaken 
van gemeenten (tweedelijns toezicht).

Bron: Cursusboek Training Asbestdeskundige, SGS 
Search
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167

•  Politie en milieupolitie 2, 3, 28, 37, 98, 106, 109-
111, 113, 205

•  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2, 28, 
37, 98, 100, 103, 105, 109, 111, 123, 184, 205

Overheid en overige instanties
•  Ascert 3, 13, 16, 28, 35, 36, 39, 58, 60, 69, 71, 113, 

120, 125, 129, 154, 156, 184, 185
• EZ (Ministerie van Economische Zaken) 28
• Infomil 2, 28, 95
•  NEN (Nederlandse Norm; het Nederlandse 

Normalisatie-instituut en Stichting NEC) 28
•  RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu) 28, 83
• SER (Sociaal Economische Raad) 12, 28
•  SZW (Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) 12, 23, 28, 60, 110, 123, 184
• TNO 2, 28, 60, 126, 150, 174, 185
•  IenM (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 2, 

12, 14, 16, 23, 28, 39, 89, 94, 99, 106, 113, 154, 184, 
204, 205

•  VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 2, 
12, 28

NAMENREGISTER

• ABM’s Adembeschermingsmiddelen
• ADR/VGL Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
• Avb 2005 Asbestverwijderingsbesluit 2005
• B&W  College van Burgemeester en Wethouders
• BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar
• BRBS Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren
• BRL Beoordelingsrichtlijn
• CI Certificerende Instelling
• DHV Dwars, Heederik en Verhey (ingenieursbureau)
• DIA Deskundig Inventariseerder Asbest
• DOP Depth of Penetration
• DTA Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
• DTA-C voormalig Deskundig Toezicht op Asbestsaneringen, nu Asbestdeskundige
• DAV Deskundig Asbest Verwijderaar
• Eural Europese afvalstoffenlijst
• EZ Ministerie van Economische Zaken
• Fenelab Federatie Nederlandse Laboratoria
• HEPA High Efficiency Particulate Air
• ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
• ISO International Organization for Standardization
• LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem
• LDAV Leerling Deskundig Asbest Verwijderaar
• LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
• MMMF Man Made Mineral Fibers
• NEN Nederlandse Norm
• NIWO Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
• OD Omgevingsdienst
• PBM’s Persoonlijke beschermingsmiddelen
• RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
• RMA Röntgenmicroanalyse (detectiesysteem)
• RUD's Regionale Uitvoeringsdiensten
• RvA Raad voor Accreditatie
• SEM Scanning Elektronen Microscopie
• SER Sociaal Economische Raad
• SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
• SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
• VAVB Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven
• VIA Verenigd Industrie-overleg
• VVTB Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen
• VIHB Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen
• VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• NVCi Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen
• IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Wm Wet milieubeheer
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BRONNENNORMDOCUMENTEN EN CERTIFICATEN

De belangrijkste normdocumenten zijn:

•  ADV 223 Leeswijzer voor het gebruik van 
asbestbodemnormen

• AI 3 Arbo-informatie asbest
•  AS SIKB 3000 Accreditatieschema 

Laboratoriumanalyses voor grond-, water-
bodem- en grondwateronderzoek

•  BRL 2506 Nationale beoordelingsrichtlijn 
recyclinggranulaten voor toepassing in beton, 
wegenbouw, grondbouw en werken

•  BRL 7000 Uitvoering van bodemsaneringen
•  ISO 390 Products in fibre-reinforced cement 

- Sampling and inspection
•  NEN 2939 Werkplekatmosfeer - Bepaling van 

de concentratie aan respirabele asbestvezels 
(nog ‘ontwerp’) in de lucht bij het werken 
met of in de directe omgeving van asbest of 
asbesthoudende producten, met behulp van 
microscopische technieken

•  NEN 2990 Lucht - Eindcontrole na asbest-
verwijdering

•  NEN 2991 Lucht - Risicobeoordeling in en 
rondom gebouwen of constructies waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt

•  NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterne-
ming en analyse van asbest in bodem

•  NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in 
materialen met polarisatiemicroscopie

•  NEN 5897 Monsterneming en analyse van 
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat

•  NEN-EN 132 t/m 138 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen

•  NEN-EN 140 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - 
Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, 
beproevingsmethoden, merken

•  NEN-EN 142 t/m 144 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen

•  NEN-EN 512 Vezelcementproducten - Buizen 
en verbindingen voor drukleidingen

•  NEN-EN 12467 Vlakke vezelcementplaten - 
Productspecificaties en beproevingsmetho-
den

•  NEN-EN 12942 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - 
Aangedreven filters gecombineerd met vol-
gelaatmaskers, halfgelaatmaskers of kwart-
gelaatmaskers - Eisen, beproeving, merken

•  NEN-ISO 10312 Buitenluchtmetingen - 
Bepaling van de concentratie aan asbest-
vezels met behulp van transmissie elektro-
nenmicroscopie, directe methode

•  NEN-ISO 13794 Luchtkwaliteit – Buitenlucht 
- Bepaling van de concentratie aan asbest-

vezels - Bepaling met transmissie elektro-
nenmicroscopie, indirecte methode

•  NEN-EN-ISO 16000/7 Binnenlucht – deel 7: 
Monsternemingsstrategie voor de bepaling 
van in de lucht aanwezige asbestvezel-
concentratie

•  NEN-ISO 16000-27 Binnenlucht - deel 27: 
Bepaling van de neergestreken stofvezels op 
oppervlakken door SEM (Scanning Elektronen 
Microscopie)

•  NEN-EN-ISO 17020 Algemene criteria voor 
het functioneren van verschillende soorten 
instellingen die keuringen uitvoeren

•  NEN-EN-ISO 17025 Algemene eisen voor de 
bekwaamheid van beproevings- en kalibra-
tielaboratoria

•  NEN-ISO 10397 Emissies van stationaire 
bronnen - Bepaling van de hoeveelheid 
asbest in industriële emissies - Bepaling door 
middel van microscopische vezeltelling

•  NEN-ISO 14966 Buitenlucht - Bepaling van 
de numerieke concentratie van anorganische 
vezelachtige deeltjes - Scanning elektronen-
microscoopmethode

•  NEN-ISO 1833-19 Textiel - Kwantitatieve 
chemische analyses - Deel 19: Mengsels van 
cellulosevezels en asbest (verwarmingsme-
thode)

•  NEN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - 
Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters

•  NTA 5727 Bodem - Monsterneming en  
analyse van asbest in waterbodem en  
baggerspecie 

Procescertificaten
•  Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de 

arbeidsomstandighedenregeling (het certifi-
catieschema voor asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering)

Persoonscertificaten
•  Persoonscertificaat DTA Deskundig 

Toezichthouder Asbestverwijdering
•  Persoonscertificaat DAV Deskundig Asbest 

Verwijderaar. Sinds 2016 is het DAV-
persoonscertificaat opgesplitst in DAV1 en 
DAV2

•  SC 560 DIA Deskundig Inventariseerder 
Asbest; in ontwikkeling

•  SC 570 Asbestdeskundige
•  SC 580 Deskundig Asbest Acceptant
Protocollen
•  SCi-548 voor het bepalen van de concen-

tratie aan respirabele asbestvezels in de lucht 
tijdens het op projectniveau uitvoeren van 
asbestverwijderingshandelingen.

•  Aedes-protocol Verwijdering Asbesthoudende materialen bij mutatie- en klachtenonderhoud, Aedes, 
september 2007.

•  Arbeidsomstandighedenwet 1999, Ministerie van SZW.
•  Arbeidsomstandighedenbesluit, Ministerie van SZW, 1997 (hoofdstuk 2 afdeling 5 bouwproces,  

hoofdstuk 4 afdeling 5 asbest).
•  Arbeidsomstandighedenregeling, Ministerie van SZW.
•  Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling; Gezondheidsraad, juni 2010.
•  Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb 2005), Ministerie van VROM, maart 2006 (Staatsblad 2005-704).
•  Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen, Ministerie van SZW.
•  Besluit asbestwegen Wms, Ministerie van VROM, september 2000.
•  Besluit bodemkwaliteit, Ministerie van VROM, januari 2008.
•  Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, Ministerie van VROM, 1997.
•  Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, Ministerie van V&W, 1996.
•  Bouwbesluit 2012, Ministerie van BZK.
•  De asbestketen ontrafeld; Provincie Noord-Holland, mei 2010.
•  Eindrapport TNO Advies inzake de indeling van werkzaamheden met asbest in risicoklassen, TNO, 

november 2004.
•  Europese verordening voor de overbrenging van afvalstoffen en EG verordening 259/93  

(toezicht en controle), Europese Unie.
•  GGD-Richtlijn medische milieukunde; gezondheidsrisico’s van asbest in woningen en publieke  

gebouwen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014
•  Interventiestrategie Asbest, Landelijk Handhavingsprogramma 2005, LOM, juli 2005.
•  Landelijke uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005, Ministerie van VROM, juni 2007.
•  Naleving van de asbestregels; Bureau Bartels, juli 2009.
•  Productenbesluit Asbest, Ministerie van VROM, maart 2005.
•  Rapportage Ketenhandhaving asbest 2008, Ministerie van VROM, juli 2008.
•  Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), Ministerie van VROM, mei 2002.
•  Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers mesothelioom,  

Ministerie van VROM, november 2007.
•  Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, Ministerie van SZW 2000.
•  Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (ADR/VGL), 1998.
•  Richtlijn 1999/77/EG, Europese Unie, 1999.
•  Saneringregeling asbestwegen Twente, Ministerie van VROM, 1999.
•  Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, Ministerie van VROM, maart 2008.
•  Saneringsregeling asbestwegen derde fase, Ministerie van VROM, december 2008.
•  Schakelen naar ketenhandhaving: Landelijk Handhavingsprogramma 2005, LOM.
•  Stortbesluit bodembescherming, Ministerie van VROM, 1993.

Diverse normdocumenten (zie: overzicht Normdocumenten en certificaten)
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HANDIGE WEBSITESHANDIGE WEBSITES

www.aedes.nl
  Website van Aedes, vereniging van woning-

corporaties en medeontwikkelaar van het 
Asbestvolgsysteem, met informatie over het 
Aedes-protocol.

www.arbeidshygiene.nl
  Website van de Nederlandse Vereniging voor 

Arbeidshygiëne (NVvA). 
www.arbo-online.nl
 Kennisplatform voor veilig en gezond werken.
www.asbestfeiten.nl
  Website met alle benodigde informatie over 

asbest en dit boek.
www.asbestslachtoffers.nl
  Website van het Instituut Asbestslachtoffers 

(IAS), een initiatief van werkgevers- en werk-
nemersorganisaties, het Comité Asbest-
slachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en 
de overheid. Op de website is onder meer 
informatie te vinden over bemiddeling voor 
asbestslachtoffers en voorlichting op het 
gebied van asbest en gezondheidsschade.

www.ascert.nl
  Website van de Stichting Certificatie Asbest 

(SCA), medeontwikkelaar van het 
Asbestvolgsysteem, met onder meer infor-
matie over certificatieschema’s.

www.bouwendnederland.nl
  Website van Bouwend Nederland, de groot-

ste werkgeversorganisatie in de bouw.
www.brbs.nl
  Website van de Branchevereniging Recycling 

Breken en Sorteren.
www.fenelab.nl
  Website van de Federatie Nederlandse 

Laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellin-
gen.

www.ilent.nl
  Website van de Inspectie Leefomgeving en 

Transport.
www.infomil.nl
  Informatiepunt van SenterNovem, met 

onder meer informatie over de Landelijke 
Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderings-
besluit 2005.

www.inspectieszw.nl
   Website van Inspectie SZW met onder andere 

een overzicht van asbestovertredingen.
www.kivi.nl
  Website van het Koninklijk Instituut voor 

Ingenieurs KIVI, de beroepsvereniging van 
ingenieurs en techniekstudenten. Het net-
werk behartigt de belangen van ingenieurs en 
ondersteunt zijn leden in hun beroepsuitoe-
fening.

www.lma.nl
  Website van het Landelijk Meldpunt 

Afvalstoffen dat presentaties en cursussen 
verzorgt met betrekking tot de meld- en 
registratiesystematiek.

www.nen.nl
  Website van het Nederlandse Normalisatie-

instituut (NEN), kennisnetwerk voor normen 
en regelgeving. Het NEN begeleidt het maken 
van afspraken over producten, werkwijzen en 
diensten, en publiceert deze.

www.neprom.nl
  Website van de Vereniging van Nederlandse 

Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). 
NEPROM wil de samenwerking bevorderen tus-
sen overheid en projectontwikkelingsmaat-
schappijen bij de totstandkoming van vast-
goedprojecten en behartigt de belangen van de 
aangesloten leden.

www.niwo.nl
  Website van de Nationale en Internationale 

Weg vervoer Organisatie waar vervoerders 
onder meer het VIHB-aanvraagformulier 
kunnen aanvragen.

www.omgevingsdienst.nl
  Website van de Nederlandse omgevingsdien-

sten, met uitleg over de handhavende instan-
ties.

www.politie.nl
  Website van de regionale en landelijke politie-

korpsen.
www.rijksoverheid.nl
  Portaal voor toegang tot pagina’s van alle 

ministeries, waaronder: SZW, WZ, IenM en 
VWS.

www.rivm.nl
  Website van het Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieu. 
www.rva.nl
  Website van de Raad voor Accreditatie die 

zich bezighoudt met het accrediteren van 
activiteiten als kalibreren, inspecteren, testen 
en certificeren.

www.rwsleefomgeving.nl
  Website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.
www.ser.nl
  Website van de Sociaal-Economische Raad.
www.sikb.nl
  Website van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer.
www.sloopaannemers.nl
  Website van Veras met onder meer een  

overzicht van asbestdossiers en informatie 
over asbest voor de leden.

www.sgssearch.nl
  Website met informatie over asbestinventa-

risaties, -onderzoeken, -adviezen en asbest-
opleidingen.

smart.ascert.nl (zonder www)
  Biedt toegang tot de database van SMA-rt. 

SMA-rt berekent de risico’s van de verwijde-
ring van een asbesttoepassing, na het beant-
woorden van een aantal vragen door de 
asbestinventariseerder.

www.vavb.nl
  Website van de VAVB (Vereniging van 

Asbestverwijderende Bedrijven), met onder 
meer nieuwsbrieven en informatie over 
asbest gerelateerde zaken.

www.vng.nl
  Website van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, de organisatie die de Model-
bouw verordening (MBV) en een modelaan-
vraagformulier heeft ontwikkeld.

www.voam-vkba.nl
  Website van VOAM-VKBA (Vereniging 

Kwaliteitsborging Asbestonderzoek) met 
informatie over laboratoriumdiensten en 
inventarisaties.

www.nvci.nl
  Website met informatie over onder meer cer-

tificatie en accreditatie van de Nederlandse 
Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi), de 
belangenbehartiger van erkende certifica-
tie-instellingen (geaccrediteerd door de Raad 
voor Accreditatie of een andere accredita-
tie-instantie).

www.vvtb.nl
  Website van de Vereniging voor Verwijdering 

van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen, 
de branchevereniging van asbestverwijde-
raars en medeontwikkelaar van het Asbest-
volgsysteem.

www.wetten.nl
  Website met informatie over de Nederlandse 

wetgeving.

http://www.arbeidshygiene.nl
http://www.ilent.nl
http://www.inspectieszw.nl
http://www.omgevingsdienst.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.rivm.nl
http://www.rwsleefomgeving.nl
http://www.ser.nl
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• A1-03 Asbest, 4e herziene druk, SDU Uitgevers, Den Haag, 2006.
•  A1-22 Werken met verontreinigde grond/grondwater, 3e druk, SDU Uitgevers, Den Haag.
• Asbest in bodem, SDU Uitgevers, Den Haag / Search, Heeswijk, 2006.
•  Asbest, praktijk en rechtspraak, SDU Uitgevers Den Haag / Search, Heeswijk, 2006.
• Asbest, wat nu?, SDU Uitgevers Den Haag / Search, Heeswijk, 2006.
• Asbestschade en aansprakelijkheid, SDU Uitgevers, Den Haag, 2009.
• Bodembrochure, LOM, Den Haag.
• Compact Bodembescherming, Editie 2008, SDU Uitgevers, Den Haag.
• Landelijk Handhavingsprogramma, LOM, Den Haag.
•  Rechtspraak over Milieurecht, Periode januari-juni 2008, SDU Uitgevers, Den Haag.
• Tekst & Toelichting Asbestrecht, SDU Uitgevers, Den Haag.
• Teksten afval, Editie 2008, SDU Uitgevers, Den Haag.
• Visiedocument BOA, LOM, Den Haag.
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ASBEST: ONVERMINDERD ACTUEEL

Ondanks dat asbest sinds 1993 verboden is, is het in onze Ondanks dat asbest sinds 1993 verboden is, is het in onze 
samenleving nog in behoorlijke hoeveelheden te vinden. De samenleving nog in behoorlijke hoeveelheden te vinden. De 
aandacht voor hen die in hun werk te maken kunnen krijgen aandacht voor hen die in hun werk te maken kunnen krijgen 
met blootstelling aan asbest is daarom onverminderd met blootstelling aan asbest is daarom onverminderd   
actueel. Dat betekent dat er juist in die gevallen extra attentie actueel. Dat betekent dat er juist in die gevallen extra attentie 
moet zijn voor hun gezondheid en veiligheid.moet zijn voor hun gezondheid en veiligheid.

Belangrijk is dat de verwijdering van asbest op een zorgvul-Belangrijk is dat de verwijdering van asbest op een zorgvul-
dige en verantwoorde manier plaatsvindt. Daarvoor is duidedige en verantwoorde manier plaatsvindt. Daarvoor is duide--
lijke wet- en regelgeving en efficiënt en adequaat toezicht lijke wet- en regelgeving en efficiënt en adequaat toezicht 
daarop nodig, maar ook de inzet van alle betrokken actoren uit daarop nodig, maar ook de inzet van alle betrokken actoren uit 
het asbestveld. Aan die betrokkenen de uitdrukkelijke oproep het asbestveld. Aan die betrokkenen de uitdrukkelijke oproep 
hieraan hun medewerking te verlenen om, uiteindelijk, te hieraan hun medewerking te verlenen om, uiteindelijk, te 
komen tot een asbestveilige samenleving. Er is de afgelopen komen tot een asbestveilige samenleving. Er is de afgelopen 
periode al veel gebeurd - zoals de aanscherping van de periode al veel gebeurd - zoals de aanscherping van de 
asbestgrens waarden - maar er moet nog meer gebeuren!asbestgrens waarden - maar er moet nog meer gebeuren!

Iedere bijdrage die het risicobewustzijn en de kennis over de Iedere bijdrage die het risicobewustzijn en de kennis over de 
gevaren van asbest vergroot en meehelpt aan het verwezen-gevaren van asbest vergroot en meehelpt aan het verwezen-
lijken van een asbestveilige samenleving is welkom. Dat geldt lijken van een asbestveilige samenleving is welkom. Dat geldt 
zeker voor de nieuwste versie van zeker voor de nieuwste versie van AsbestfeitenAsbestfeiten. Dit praktische . Dit praktische 
naslagwerk geeft inzicht in alle nieuwe ontwikkelingen op het naslagwerk geeft inzicht in alle nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van asbest. Het bevat voorbeelden uit de praktijk en gebied van asbest. Het bevat voorbeelden uit de praktijk en 
biedt een begrijpelijk overzicht van het totale asbestproces.biedt een begrijpelijk overzicht van het totale asbestproces.

Drs. Mariëtte HamerDrs. Mariëtte Hamer  
Voorzitter SERVoorzitter SER

WWW.ASBESTFEITEN.NL   WWW.SGSSEARCH.NL
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