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In Nederland ligt op dit 

moment nog ongeveer 100 

miljoen vierkante meter 

asbestdak. Dit is 1,2 miljard 

kilo asbest. Om u een idee 

te geven hoeveel asbest dit 

is: dit staat gelijk aan het 

gewicht van 15,5 miljoen 

volwassen Nederlanders. 

Het Asbestfeiten Magazine is een 

publicatie van SGS Search, 

het onderzoek is uitgevoerd door  

marktonderzoek Blauw Research.
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H
et zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in 
beweging. Sinds 1 januari 2017 geldt er een lagere 
grenswaarde voor amfibole asbest. Dit heeft veel 
gevolgen voor iedereen die dagelijks werkt aan 
een asbestveilige omgeving. Wat houdt dit precies 
in en wat betekent dit voor uw en ons werk? Hoe 
zit het met de nieuwe risicoklasse-indeling en cer-
tificatieschema’s? Misschien nog wel interessan-
ter is de vraag: hoe reageert de asbestmarkt op al 
deze ontwikkelingen? U leest het allemaal in deze 
special edition van het Asbestfeiten Magazine.

Zoals u van ons gewend bent, onderzoekt SGS Search elk jaar ‘de stand 
in asbestland’ in de Nationale AsbestEnquête. We peilen hoe een aantal 
betrokken doelgroepen uit de keten opereren en we gaan terug naar de 
feiten. In deze special edition van het Asbestfeiten Magazine zoomen we 

in op het vernieuwde asbestdossier en alle recente wijzigingen in wet- en 
regelgeving. We presenteren de uitkomsten met interviews, praktijkcases 
en verrassende beelden. Zo krijgt u inzicht in hoe de diverse ketenpartijen 
omgaan met de veranderingen.

Als kennispartner in de asbestmarkt vinden we het belangrijk om u zo 
goed mogelijk te informeren. Dat doen we door verschillende geluiden te 
laten horen, afkomstig van diverse partijen. Een evenredige en feitelijke 
weergave vanuit alle perspectieven. Zelf zijn we voorstander van praktisch 
realisme als het kan, en van adequate handhaafbaarheid als het moet. Wat ik 
daar precies mee bedoel? Dat leest u in het magazine. Laat het u inspireren 
om samen weer een stap te zetten op weg naar een asbestveilig Nederland.

 

 
Veel leesplezier!

Udo Waltman 
Directeur SGS Search

voorWoorD ‘We zijn voorstander van praktisch
realisme als het kan, en van adequate 

handhaafbaarheid als het moet’ 

DE STAND IN
ASBESTLAND
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2017 is een bijzonder jaar met ingrijpende 
wijzigingen voor alle partijen die werken 
aan een asbestveilig nederland. de wet- 
en regelgeving heeft een flinke make-over 
gehad. Voor u wellicht niks nieuws onder 
de zon, maar wel belangrijk voor iedereen 
die werkzaam is in de keten. wij zetten alle 
wetswijzigingen en de consequenties nog 
één keer overzichtelijk op een rij.

AAngepAste grenswAArde Amfibole 
Asbest
In 2014 is de grenswaarde voor blootstelling aan 
chrysotiel asbest op de werkplek al verlaagd van 
10.000 naar 2000 asbestvezels/m³. Op advies van 
SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de 
Werkplek (GSW) geldt deze verlaging sinds 1 januari 
2017 ook voor amfibole asbest. Voor chrysotiel en 
amfibole asbestvezels gelden nu dus dezelfde grens-
waarden. Aanleiding voor deze wetswijziging is een 
onderzoek van de Gezondheidsraad waaruit bleek dat 
de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger waren dan 
verwacht. De lagere grenswaarden bieden een betere 

bescherming van de gezondheid van mensen die in hun 
werk te maken hebben met blootstelling aan asbest. 

risicoklAsse-indeling: wAt VerAndert er?
De aanpassingen in de grenswaarden in het
Arbobesluit hebben ook consequenties voor de 
risicoklasse-indeling en de daarmee gepaard gaande 
eindcontrole. Het schema hiernaast toont de ver-
eenvoudigde risicoklasse-indeling die sinds 1 januari 
2017 geldt. 

smA-rt

Met het digitale systeem SMA-rt (StoffenManager Asbest 

Risico-indelingsTechniek) kunnen asbestinventariseerders 

snel en efficiënt de risicoklasse-indeling van asbesthoudende 

toepassingen bepalen. Na het beantwoorden van een aantal 

vragen over het soort asbest, de asbesthoudende toepas-

singen, de asbestverontreiniging en de wijze waarop het as-

best verwijderd gaat worden, bepaalt SMA-rt de risicoklasse. 

Nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat een asbesthou-

dend product in een andere risicoklasse terechtkomt. Door 

aanpassingen in wet- en regelgeving, zoals het aanpassen 

van grenswaarden, evolueert het SMA-rt-systeem.

AsbestwetgeVing: Alle 
wijzigingen op een rij

Wat verandert er en Waarom?
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VUISTREGEL BIJ AANWEZIGHEID VAN AMFIBOLE ASBEST
Bij het saneren van een amfibooltoepassing is standaard sprake van een 
2A-sanering. Tenzij middels SMA-rt is vast te stellen dat de betreffende amfibool 
toepassing onder de 2000 asbestvezels/m3 blijft. 

CHRYSOTIEL

AMFIBOOL

CHRYSOTIEL 
EN
AMFIBOOL

KLASSE 1

< 2000
asbestvezels/m3

< 2000
asbestvezels/m3

< 2000
asbestvezels/m3

KLASSE 2

> 2000
asbestvezels/m3

> 2000 
asbestvezels/m3

Waarbij amfibool < 2000

KLASSE 2A

-

> 2000
asbestvezels/m3

> 2000
asbestvezels/m3

Waarbij amfibool > 2000

-

risicoklAsse-indeling
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‘Asbest is iets waar wij regelmatig mee te maken 
hebben’, stelt Chris overmars, teamcoördinator 
Bodemtoezicht bij de omgevingsdienst noordzee-
kanaalgebied (oD nZkG). ‘op het gebied van asbest 
vervult de omgevingsdienst een belangrijke rol 
en we beschikken over veel deskundigheid. onze 
vergunningverleners beoordelen meldingen en 
toetsen asbestonderzoeken en -plannen. Vervolgens 
controleren onze inspecteurs de gemelde locaties, 
de verantwoorde afvoer van asbest en de vrijgaven, 
eindbemonsteringen en evaluaties. Door middel van 
surveillance controleren we op illegale saneringen.’
 
toeZiCht (tot) op De BoDem
Het reguliere werkgebied van de OD NZKG bestaat uit de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaandam. Als 
teamcoördinator Bodemtoezicht bij de omgevingsdienst on-
dersteunt Overmars de teammanager en de inspecteurs die 
toezicht houden op de kwaliteit van de bodem. ‘Het is onze 
taak om door bestuurlijk toezicht en handhaving bij werk-

zaamheden in en sanering van vervuilde bodem de risico’s 
voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast 
zien wij toe op de gevolgen voor het functioneel gebruik van 
de bodem door nieuwe toepassingen met grond, slib en 
bouwstoffen te reduceren’, legt Overmars uit.
 
AsBestBeheeRGRoep AmsteRDAm
Naast zijn functie bij de omgevingsdienst is Overmars ook 
voorzitter van de gemeentelijke Asbestbeheergroep Amster-
dam (ABG). ‘In die rol heb ik contact met vergunningverle-
ners en bouw- en milieu-inspecteurs en diverse specialisten 
bij de GGD, brandweer, Dienst Wonen en het Afvalbedrijf. 
De ABG brengt kennis en kunde bij elkaar op het gebied 
van asbest en ondersteunt de informatievoorziening over 
asbest’, aldus Overmars.
 
WeiniG impACt
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat de recente 
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving weinig directe im-
pact hebben op handhavers. Overmars kijkt hier niet van op: 
‘De recente veranderingen in onderzoek, normen, procedu-

aan het woord

Chris Overmars
Teamcoördinator Bodemtoezicht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

‘door bestuurlijk toezicht
en handhaving beperken
we de risico’s van asbest 

voor mens en milieu’

res en richtlijnen voor het bedrijfsleven hebben niet tot een 
ander toezicht- en handhavingsbeleid geleid. Bij de toetsing 
daarentegen, wordt er wél rekening mee gehouden. Daarbij 
kijkt de Inspectie SZW vooral naar de gevolgen van werken 
met asbest voor werknemers. Omgevingsdiensten focus-
sen op de effecten op het milieu en de omgeving.’ 
 
AAnpAk AsBestDAken
Uit de enquête blijkt dat weinig gemeenten en regio’s actief 
bezig zijn met het asbestdakenvraagstuk. Slechts 9% heeft 
beleid ontwikkeld en 60% is hiermee bezig. Overmars: ‘Mijn 
ervaring is dat gemeenten zelf bepalen wanneer en hoe het 
toekomstige verbod omgezet moet worden in beleid. Wij 
zijn als omgevingsdienst met onze opdrachtgevers in ge-
sprek over hoe we het beste invulling kunnen geven aan dit 
toekomstige verbod ten aanzien van toezicht en handhaving. 
Ik vind dat ook maatschappelijke instanties in de aanpak van 
asbestdaken een belangrijke rol moeten gaan spelen en ini-
tiatieven moeten nemen. Dan doel ik bijvoorbeeld op wo-
ningcorporaties en brancheorganisaties in de land- en tuin-
bouw. Mooi voorbeeld is het Havenbedrijf Amsterdam dat al 

concreet actie heeft ondernomen op het gebied van asbest-
risico-inventarisaties en het stimuleren van verwijdering.’

onGeWenste effeCten
‘Het verbod kan naar mijn mening helaas ook ongewenste 
effecten hebben’, gaat Overmars verder. ‘De aandacht, in-
vesteringen en toezichtcapaciteit voor het verbod moet niet 
ten koste gaan van het belang van verwijdering van de nog 
niet verboden en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen 
zoals spuitasbest, die mogelijk risico’s voor de volksgezond-
heid kunnen veroorzaken. Ook kan het verbod, als gevolg 
van onbegrip en kosten, leiden tot meer illegale saneringen 
en het dumpen van asbesthoudend materiaal door malafide 
bedrijven of particulieren. Dit kan zorgen voor ongewenste 
blootstelling en kosten voor terreineigenaren en overheden, 
zoals nu ook gebeurt bij drugsafval.’

kAnsen
Gelukkig ziet Overmars ook een positieve kant: ‘Het asbest-
dakenverbod biedt naast plichten ook kansen. Naast het 
voorkómen van ongewenste verspreiding en blootstelling 
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Carl Jansen is Maintenance Activity Coördinator 
bij the dow Chemical Company (doW). Binnen 
doW houdt hij zich bezig met alle asbestgerela-
teerde zaken. de industrie is een branche waar 
veiligheid én tijdsdruk een essentiële rol spe-
len. Jansen geeft ons een inkijkje in de manier 
waarop een van de grootste industriële bedrijven 
van nederland omgaat met de recente veranderin-
gen in de asbestwereld. 

‘Veiligheid is in ons bedrijf prioriteit nummer 1’,  zegt Jansen 
stellig. ‘Dagelijks zijn er inspecties en klussen die volgens 
een strakke procedure stap voor stap moeten worden uit-
gevoerd en afgetekend. Die procedures worden regelmatig 
beoordeeld en indien nodig geüpdatet. Naast veiligheid is 
tijd ook een heel belangrijke factor in de industrie. In het ge-
val van asbest kiezen we áltijd voor de beste saneringsme-
thode, maar we zijn ook een bedrijf dat 24/7 doorgaat. Voor 
stilstand zijn onze installaties niet bedoeld. Eindcontroles 
moeten daarom altijd zo snel mogelijk worden uitgevoerd.’ 
 
CouveuseteChniek
‘Voor asbestsaneringen maken wij veelvuldig gebruik van 

de zogenoemde couveusetechniek, waarbij er een flap met 
een binnenzak om het asbesthoudend materiaal heen wordt 
geplakt. Naast de couveusezakken gebruiken we daarvoor 
ook op maat gemaakte couveusebakken. Voor het saneren 
van coatings maken we de laatste tijd veel gebruik van het 
spongeblasting-systeem. Dit systeem maakt gebruik van 
sponsjes die zijn voorzien van een schuurmiddel. Het voor-
deel daarvan is dat het veel minder stof veroorzaakt en het 
werkt onder een veel lagere druk dan de conventionele ma-
nieren van stralen.’
 
AsBestserver
Bij DOW werken ze niet met het LAVS maar met een eigen 
datamanagementsysteem. Jansen: ‘Op een aparte “asbest-
server” worden alle rapporten, analyses, vrijgaves en andere 
gegevens gedocumenteerd. Dit systeem is voor alle afde-
lingen in te zien. In mijn ogen brengt het LAVS de industrie 
weinig, het is duidelijk ontwikkeld voor de woningsector. 
Onze industriële installaties kunnen we er slecht in kwijt.’ 

trAining op MAAt
Bij DOW hechten ze veel waarde aan kennis en kennisde-
ling. ‘Een goede opleiding van eigen medewerkers is erg be-

aan het woord

Carl Jansen 
Maintenance Activity Coördinator DOW

‘Veiligheid is in ons bedrijf 
prioriteit nummer 1’

langrijk om het asbestdossier in een groot bedrijf als DOW 
goed te kunnen begeleiden. Op elke afdeling zit iemand die 
een DTA-opleiding heeft gevolgd. Dankzij die kennis kunnen 
zij met zowel de opdrachtgever als aannemer in gesprek. 
Vanwege de nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk 
om als bedrijf je vakmensen het gewone DTA-examen te 
laten doen. Afhankelijk van de veranderingen in de asbest-
wereld organiseren we nu een jaarlijkse update voor al onze 
DTA’ers in de vorm van een speciale op maat gemaakte trai-
ning. De reacties hierop waren erg positief.’ 

geen spAnningsveld
In de industrie is het vaak de installateur die als aannemer 
in aanraking komt met asbest. Toch veroorzaakt die rolver-
deling volgens Jansen niet direct een spanningsveld tussen 
beide branches. ‘In de industrie merken we dat asbest moei-
lijke materie is voor aannemers die er geen ervaring mee 
hebben. Wat mag wel en wat mag niet? Om er zeker van 
te zijn dat ze niet de fout in gaan, kiezen ze meestal voor de 
veilige weg: ze willen niks met asbest te maken hebben. Er 
zijn echter ook aannemers die wél mogelijkheden zien, zoals 
pipingbedrijven die bereid zijn om op verantwoorde manie-
ren pakkingen te demonteren. Momenteel zijn wij bezig om 

daarvoor een methode te valideren. Dit doen we in samen-
werking met diverse aannemers.’

viA is volWAArdig gesprekspArtner
De recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben 
ook geleid tot verschillende oplossingsgerichte initiatieven 
en samenwerkingsverbanden. Een goed voorbeeld is de 
stichting VIA (Verenigd Industrie Overleg Asbest) waarin 
industriële partijen hun krachten bundelen om de wet- en 
regelgeving rondom asbest beter toepasbaar te maken op 
de industrie. Jansen: ‘DOW is in de VIA vertegenwoordigd 
omdat dit bij uitstek het platform is voor asbestzaken in 
de industrie. Veel asbestwetgeving is gebaseerd op de 
woningbouw en daarom niet altijd duidelijk of werkbaar 
voor onze branche. Het doel van de VIA is om op basis van 
deskundigheid deel te nemen aan de totstandkoming van 
regelgeving. De stichting maakt deel uit van diverse werk-
groepen en commissies bij NEN en Ascert en heeft overleg 
op diverse niveaus met ministeries als EZ, I&M en SZW. Zo 
nu en dan is de VIA ook aanwezig bij het commissieover-
leg van de SER. Je kunt dus wel stellen dat we inmiddels 
als een volwaardig gesprekspartner worden gezien, ook in 
Den Haag.’
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Het huis van mevrouw Van der Linde-
Westert in het Overijsselse Vollenhove 
heeft onlangs een flinke onderhouds-
beurt gehad. Onder andere de douche 
en het toilet zijn gerenoveerd. Daarvoor 
was eerst een asbestsanering nodig. 
Hoe heeft de bewoonster dit ervaren?

‘ Het gaat Om mijn 
eigen VeiLigHeiD 
én Van De mensen 
Die eR DageLijks 
mee WeRken’

mevrouw Van der Linde-Westert

naWOORD

‘ Ik vond het 
vooral pret-
tig dat het 
maar één dag 
duurde en 
dat ik mijn 
huis niet uit 
hoefde’

‘In de aanloop naar de onderhouds-
werkzaamheden in mijn huis heeft 
Wetland Wonen, de woningcor-
poratie, een inventarisatie laten 
uitvoeren. Daarbij constateerde de 
inspecteur dat er in de dorpels in de 
douche- en toiletruimte asbest zat. 
Ik schrok daar niet echt van hoor; ik 
ben van nature een nuchter mens. 
Maar goed, er zat asbest en dat 
moest verwijderd worden. Wetland 
Wonen heeft helder gecommuni-
ceerd wat dit in de praktijk bete-
kende: wanneer de saneerder op de 
stoep zou staan en wat hij precies 
ging doen. Ik vond het vooral prettig 

dat het maar één dag duurde en 
dat ik mijn huis niet uit hoefde. Op 
de dag zelf kon ik gewoon in de 
woonkamer blijven terwijl bij de 
badkamer de constructie voor de sa-
nering werd opgebouwd. Uiteraard 
ben ik wel even gaan kijken: een 
indrukwekkend bouwwerk voor zo’n 
klein beetje asbest! Maar ik had er 
alle begrip voor hoor: het gaat om 
mijn eigen veiligheid én van de men-
sen die er dagelijks mee werken. 
Achteraf ben ik tevreden met hoe 
de sanering verlopen is. Én ik heb 
er een mooie badkamer voor terug 
gekregen…!’
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‘In de installatiebranche neemt de aandacht voor 
asbest toe, maar de échte kennis is nog onvol-
doende.’ een constatering van Mari Garcia, jurist 
bij uneto-VnI. uneto-VnI is de ondernemers-
organisatie voor de installatiebranche en de 
technische detailhandel. als een van de grootste 
werkgeversorganisaties van nederland zijn ze een 
factor van betekenis. ‘asbest is natuurlijk altijd 
als een belangrijk item gezien. Men weet dat het 
gevaarlijk is en kent de veelvoorkomende toepas-
singen, maar ook vandaag de dag ontbreekt het nog 
aan gedetailleerde kennis over ‘verborgen’ asbest.’ 

Kennis overdragen en het bewustzijn vergroten: als het op 
veilig werken met asbest aankomt zijn dat twee belangrijke 

doelstellingen van UNETO-VNI. ‘Dat is nodig omdat veel van 
onze leden niet bekend zijn met ‘verborgen’ asbest, daar 
waar het niet direct zichtbaar is’, vertelt Garcia. ‘Als bran-
chevereniging hebben we een grote slagkracht en daarmee 
een belangrijke rol in kennisdeling en informatievoorziening.’ 

arbocataloGus
‘In 2012 kwam het verzoek vanuit Inspectie SZW (ISZW) 
om gezamenlijk een congres te organiseren over asbest en 
kwarts. Dat sloeg aan bij onze leden, er was echt behoefte 
aan. In 2015 hebben we een uitgebreide Arbocatalogus ge-
maakt met daarin álle ins en outs op het gebied van veilig 
werken met asbest. Zeker gezien de recente ontwikkelingen 
blijft het onderwerp asbest absoluut op de agenda staan, 
bijvoorbeeld tijdens de arbo-bijeenkomsten die we organise-

ren. Het contact tussen UNETO-VNI en ISZW is overigens 
heel goed. We houden elkaar goed op de hoogte van actuele 
zaken. Waar mogelijk ondersteunen we elkaar in onze werk-
zaamheden’, zegt Garcia.
 
GeVarIeerde achterban
‘Onze achterban is erg gemêleerd: grote bedrijfsnamen die 
iedereen wel kent, maar ook een heel grote groep kleine 
ondernemingen. Als branchevereniging is het de kunst om 
ook hen te bereiken en te betrekken bij belangrijke thema’s 
als veilig werken. Dat doen we door heel aandachtig in te 
spelen op de diverse achtergronden van onze leden. Bijvoor-
beeld door heel concreet uit te leggen hoe je een waterdicht 
en helder contract opstelt. Grote bedrijven hebben dat al-
lemaal prima zelf geregeld, maar voor kleine ondernemers 

is het vaak best lastig. Zeker op het gebied van veiligheid 
rammelt het nogal eens. Met voorbeeldcontracten leggen 
we heel duidelijk uit wat er in zo’n contract moet staan. Ver-
volgens moeten ze er natuurlijk ook zelf naar handelen. Ook 
al is het misschien goedkoper en sneller om een ladder te 
gebruiken in plaats van een hoogwerker, leg heel duidelijk 
uit aan je opdrachtgever dat je hecht aan de veiligheid van je 
werknemers en dus bepaalde keuzes maakt’, aldus Garcia.

VerlaGInG Grenswaarde
De verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbest 
heeft ook impact op de installatiebranche. Sommige asbest-
toepassingen vielen voorheen in risicoklasse 1, waarbij in-
stallateurs het zelf mochten verwijderen. Onder de nieuwe 
regeling kunnen sommige van deze toepassingen behoren 

aan het woord

Mari Garcia
Jurist UNETO-VNI

 ‘Met z’n állen
krachtig opereren

kan zorgen voor een 
gezondere en veiligere 

werkoMgeving’
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Hoe kan de wereldwijde ‘asbestepidemie’ worden 
gestopt? een lastige vraag. Gert van der laan is 
klinisch arbeidsgeneeskundige en richtte in 1990 
het nederlands Centrum voor beroepsziekten op. 
Wij vroegen hem naar de oorzaak van die grote 
internationale verschillen in de visie op en aanpak 
van de schadelijke gevolgen van asbest. 
 
Late lessons from early warnings… Een schrijnende conclu-
sie in een presentatie die Van der Laan verzorgde tijdens 
de EU-topconferentie Together for disease-free workers in 
Brussel. Hij schreef diverse publicaties over beroepsziekten, 
waaronder mesothelioom. Ook is hij lid van verschillende in-
ternationale werkgroepen over beroepsziekten en adviseur 
van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER.  
‘Weet je: het is al heel lang bekend dat asbest schadelijke 
effecten heeft op de gezondheid. Helaas lieten en laten écht 
goede maatregelen erg lang op zich wachten.’ 
 
bizArre ontdekkinG
‘In de jaren zeventig was mijn leermeester, professor Ziel-
huis, ook promotor van Jan Stumphius (1920-1983): hij was 

de eerste Nederlander die het verband tussen asbest en me-
sothelioom aantoonde. Als bedrijfsarts van scheepswerf De 
Schelde in Vlissingen kreeg hij veel te maken met havenwer-
kers die ziek werden na blootstelling aan asbest. Stumphius 
heeft de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd in zijn 
proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking (1969). Het was 
toen een bizarre ontdekking: een ziekte die daarvoor bijna 
niet voorkwam, veroorzaakte ineens vele dodelijke slacht-
offers op Walcheren. De meesten hadden als isoleerder of 
scheepstimmerman op de scheepswerf gewerkt. Sindsdien 
wordt zijn onderzoek als toonaangevend beschouwd in de 
rechtszaken die zijn gevoerd over asbest’, aldus Van der 
Laan. Wie denkt dat Nederland hierin baanbrekend was, 
heeft het mis: ‘Wereldwijd was het gevaar van asbest al 
bekend.’
 
AnytHinG but CHrysotile
‘De grote internationale verschillen in de perceptie van as-
best hebben vaak een economische reden’, verklaart Van 
der Laan. ‘In Rusland en Kazachstan produceren ze nog 
dagelijks asbest en hebben ze een actieve asbestlobby. 
In Canada is de asbestmijn pas vorig jaar gesloten. Na het 

openbaar worden van de kankerverwekkende potentie van 
asbest duurde het nog tientallen jaren voor het tot een ver-
bod kwam: in Nederland met het Asbestbesluit (1993) en 
op Europees niveau met een verbod in 2005.’ Economische 
belangen, waaronder werkgelegenheidsargumenten en een 
sterke lobby door de asbestindustrie, hebben bij deze trage 
gang van zaken een rol gespeeld. Van der Laan: ‘Neem nou 
die Canadese onderzoekers die, financieel ondersteund door 
asbestproducenten, de zogenaamde “ABC-mythe” in stand 
proberen te houden. Onder het mom ‘Anything But Chryso-
tile’ beweren zij dat de asbestkankers niet door chrysotiel 
worden veroorzaakt, maar alleen door blootstelling aan de 
nog sterker kankerverwekkende bruine of blauwe asbest. Zij 
verdedigen ook het veelvuldig gebruik van goedkope asbest-
cementleidingen als water- en rioolleiding: hiermee zouden 
in Afrika miljoenen infectieziekten worden voorkomen. De 
Chrysotile Association uit de Oeral verspreidt nog steeds 
soortgelijke informatie (“saving lives with chrysotile”).’

lAnGzAAm en moeilijk proCes
Van der Laan verwacht weliswaar dat hierin verandering 
gaat komen, maar dat dat ontzéttend langzaam zal gaan. ‘In 

Rusland en in Kazachstan zijn de asbestmijnen nog gewoon 
open, de asbestproductie wereldwijd is nog maar langzaam 
aan het dalen. Internationale organisaties zoals de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) en de International Labour 
Organization (ILO) zetten zich ook in voor verandering, maar 
het is een heel langzaam en moeilijk proces om te keren. 
En zelfs de WHO zegt niet “er moet een wereldwijd verbod 
komen op het gebruik van asbest”, maar “wij willen naar 0 
asbestslachtoffers”. Daar zit een verschil in.’ 

strAkke Wet- en reGelGevinG
‘Een absoluut vereiste is uiteraard een sterke overheid die 
middels goede inspectie en strakke wet- en regelgeving 
handhaaft. Maar dan nog is er veel werk te doen, ook in Ne-
derland. Zodra er door maatregelen banen verloren dreigen 
te gaan, komt de vakbeweging in actie. Dat zag je bijvoor-
beeld toen in 1985 de Eternit-fabriek in Goor gesloten dreig-
de te worden vanwege de gevaren voor de gezondheid. De 
provincie en gemeente deelden toen die vrees. Bob Ruers 
heeft er een indrukwekkend proefschrift over geschreven. 
En als je ziet hoe er in de agrarische sector soms nog tegen 
asbest wordt aangekeken: sommige boeren rijden op hun 

Late Lessons from
earLy warnings

aan het woord

Gert van der Laan 
Klinisch arbeidsgeneeskundige, 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

.
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H
et zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in 
beweging. Sinds 1 januari 2017 geldt er een lagere 
grenswaarde voor amfibole asbest. Dit heeft veel 
gevolgen voor iedereen die dagelijks werkt aan 
een asbestveilige omgeving. Wat houdt dit precies 
in en wat betekent dit voor uw en ons werk? Hoe 
zit het met de nieuwe risicoklasse-indeling en cer-
tificatieschema’s? Misschien nog wel interessan-
ter is de vraag: hoe reageert de asbestmarkt op al 
deze ontwikkelingen? U leest het allemaal in deze 
special edition van het Asbestfeiten Magazine.

Zoals u van ons gewend bent, onderzoekt SGS Search elk jaar ‘de stand 
in asbestland’ in de Nationale AsbestEnquête. We peilen hoe een aantal 
betrokken doelgroepen uit de keten opereren en we gaan terug naar de 
feiten. In deze special edition van het Asbestfeiten Magazine zoomen we 

in op het vernieuwde asbestdossier en alle recente wijzigingen in wet- en 
regelgeving. We presenteren de uitkomsten met interviews, praktijkcases 
en verrassende beelden. Zo krijgt u inzicht in hoe de diverse ketenpartijen 
omgaan met de veranderingen.

Als kennispartner in de asbestmarkt vinden we het belangrijk om u zo 
goed mogelijk te informeren. Dat doen we door verschillende geluiden te 
laten horen, afkomstig van diverse partijen. Een evenredige en feitelijke 
weergave vanuit alle perspectieven. Zelf zijn we voorstander van praktisch 
realisme als het kan, en van adequate handhaafbaarheid als het moet. Wat ik 
daar precies mee bedoel? Dat leest u in het magazine. Laat het u inspireren 
om samen weer een stap te zetten op weg naar een asbestveilig Nederland.

 

 
Veel leesplezier!

Udo Waltman 
Directeur SGS Search

voorWoorD ‘We zijn voorstander van praktisch
realisme als het kan, en van adequate 

handhaafbaarheid als het moet’ 

DE STAND IN
ASBESTLAND
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2017 is een bijzonder jaar met ingrijpende 
wijzigingen voor alle partijen die werken 
aan een asbestveilig nederland. de wet- 
en regelgeving heeft een flinke make-over 
gehad. Voor u wellicht niks nieuws onder 
de zon, maar wel belangrijk voor iedereen 
die werkzaam is in de keten. wij zetten alle 
wetswijzigingen en de consequenties nog 
één keer overzichtelijk op een rij.

AAngepAste grenswAArde Amfibole 
Asbest
In 2014 is de grenswaarde voor blootstelling aan 
chrysotiel asbest op de werkplek al verlaagd van 
10.000 naar 2000 asbestvezels/m³. Op advies van 
SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de 
Werkplek (GSW) geldt deze verlaging sinds 1 januari 
2017 ook voor amfibole asbest. Voor chrysotiel en 
amfibole asbestvezels gelden nu dus dezelfde grens-
waarden. Aanleiding voor deze wetswijziging is een 
onderzoek van de Gezondheidsraad waaruit bleek dat 
de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger waren dan 
verwacht. De lagere grenswaarden bieden een betere 

bescherming van de gezondheid van mensen die in hun 
werk te maken hebben met blootstelling aan asbest. 

risicoklAsse-indeling: wAt VerAndert er?
De aanpassingen in de grenswaarden in het
Arbobesluit hebben ook consequenties voor de 
risicoklasse-indeling en de daarmee gepaard gaande 
eindcontrole. Het schema hiernaast toont de ver-
eenvoudigde risicoklasse-indeling die sinds 1 januari 
2017 geldt. 

smA-rt

Met het digitale systeem SMA-rt (StoffenManager Asbest 

Risico-indelingsTechniek) kunnen asbestinventariseerders 

snel en efficiënt de risicoklasse-indeling van asbesthoudende 

toepassingen bepalen. Na het beantwoorden van een aantal 

vragen over het soort asbest, de asbesthoudende toepas-

singen, de asbestverontreiniging en de wijze waarop het as-

best verwijderd gaat worden, bepaalt SMA-rt de risicoklasse. 

Nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat een asbesthou-

dend product in een andere risicoklasse terechtkomt. Door 

aanpassingen in wet- en regelgeving, zoals het aanpassen 

van grenswaarden, evolueert het SMA-rt-systeem.

AsbestwetgeVing: Alle 
wijzigingen op een rij

Wat verandert er en Waarom?
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VUISTREGEL BIJ AANWEZIGHEID VAN AMFIBOLE ASBEST
Bij het saneren van een amfibooltoepassing is standaard sprake van een 
2A-sanering. Tenzij middels SMA-rt is vast te stellen dat de betreffende amfibool 
toepassing onder de 2000 asbestvezels/m3 blijft. 

CHRYSOTIEL

AMFIBOOL

CHRYSOTIEL 
EN
AMFIBOOL

KLASSE 1

< 2000
asbestvezels/m3

< 2000
asbestvezels/m3

< 2000
asbestvezels/m3

KLASSE 2

> 2000
asbestvezels/m3

> 2000 
asbestvezels/m3

Waarbij amfibool < 2000

KLASSE 2A

-

> 2000
asbestvezels/m3

> 2000
asbestvezels/m3

Waarbij amfibool > 2000

-

risicoklAsse-indeling
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KLASSE 1
Dit betreft de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de 
grenswaarden verwacht wordt. Dus saneren van:

Enkel chrysotiel:
< 2000 asbestvezels/m3

Enkel amfibool:
< 2000 asbestvezels/m3

Chrysotiel en amfibool:
Bij elkaar opgeteld < 2000 asbestvezels/m3

Sanering
Hoeft niet verplicht uitgevoerd te worden 
door een SC 530-gecertificeerd aannemer. 

Eindcontrolemeting 
Er is een vorm van eindcontrole noodzakelijk, 
maar deze hoeft niet verplicht uitgevoerd te 
worden door een geaccrediteerd laboratorium. 
Wanneer de sanering niet door een 
SC 530-gecertificeerd aannemer is gedaan, 
kan de eindcontrole niet door een geaccrediteerd 
laboratorium worden gedaan.

sAnering en eindcontrolemethodiek: 
wie is AAn zet?
Als de asbesttoepassingen met SMA-rt in kaart zijn 
gebracht, wordt op basis van de risicoklasse-inde-
ling bepaald welke partij de sanering moet uitvoe-
ren. Voor de verschillende risicoklassen gelden de 
volgende regels:

uitzonderingen
Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat op de 
nieuwe klasse-indeling enkele uitzonderingsregels 
van toepassing zijn. Het gaat hier om uitzonderings-
gevallen waarbij in klasse 2A een eindcontrolemeting 
via optische microscopie in plaats van SEM volstaat:

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 massa-
procent amfibolen bevat (binnen de klasse 0,1-2 
w/w% te bepalen als onderdeel van de asbest-
inventarisatie 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 ver-
wijderd wordt. 

4  Leidingen, buizen en kanalen van asbestcement 
die niet volledig in beton gestort zijn.

geVolgen
Voor opdrachtgevers zijn de gevolgen van de nieuwe 
grenswaarden wisselend. De ervaring is dat bij een 
meerderheid van de saneringen geen veranderin-
gen optreden. Daarnaast zijn er situaties waarin het 
regime van bijvoorbeeld de eindcontrole versoepelt; 
het gaat daarbij specifiek om het wegvallen van de 
omgevingsmetingen in de oude klasse 3-sanerin-
gen. 

lAngere en complexere AnAlyse 
De grootste veranderingen vinden plaats bij de as-
bestsaneringen die vallen in klasse 2A en waarop 
geen uitzonderingsregel van toepassing is. Saneer-
ders moeten ervoor zorgen dat er minder vezels 
vrijkomen tijdens de sanering en na afloop van de 
sanering nóg beter schoonmaken. Dit kost tijd en in-
spanning. Daarnaast moet de eindcontrole door het 
laboratorium volgens een nauwkeurigere methode 
worden uitgevoerd met Scanning Elektronen Micro-
scopie (SEM). Dit vraagt een wat langere pomptijd 

 
‘De grootste veranderingen vinden

plaats bij de asbestsaneringen die vallen
in klasse 2A.’

KLASSE 1
Dit betreft de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de 
grenswaarden verwacht wordt. Dus saneren van:

Enkel chrysotiel:
< 2000 asbestvezels/m3

Enkel amfibool:
< 2000 asbestvezels/m3

Chrysotiel en amfibool:
Bij elkaar opgeteld < 2000 asbestvezels/m3

Sanering
Hoeft niet verplicht uitgevoerd te worden 
door een SC 530-gecertificeerd aannemer. 

Eindcontrolemeting 
Er is een vorm van eindcontrole noodzakelijk, 
maar deze hoeft niet verplicht uitgevoerd te 
worden door een geaccrediteerd laboratorium. 
Wanneer de sanering niet door een 
SC 530-gecertificeerd aannemer is gedaan, 
kan de eindcontrole niet door een geaccrediteerd 
laboratorium worden gedaan.

KLASSE 2
Dit betreft de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt. 
In situaties van gecombineerde blootstelling (aan zowel amfbole asbest als chrysotiel asbest) geldt 
daarbij dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden: als de som van de concentraties hoger 
is dan 2000 asbestvezels/m3, geldt risicoklasse 2. Dus saneren van:

Enkel chrysotiel:
> 2000 asbestvezels/m3

Chrysotiel en amfibool:
Bij elkaar opgeteld >2000 asbestvezels/m3

Waarbij het amfibool deel 
< 2000 asbestvezels/m3 dient te zijn. 

Sanering
Dient verplicht uitgevoerd te worden door een 
SC 530-gecertificeerd aannemer.

Eindcontrolemeting
Er dient een verplichte eindcontrole conform 
NEN 2990 door een geaccrediteerd laboratorium 
uitgevoerd te worden.
• Via een visuele inspectie (bijvoorbeeld bij 
 buitensaneringen).
• Ofwel via een visuele inspectie aangevuld met 
 luchtmetingen met analyse via optische 
 microscopie. Hierbij wordt getoetst aan de 
 toetswaarde* van 10.000 vezels/m3 (let op 
 vezels, geen asbestvezels). Daarmee blijft de 
 methodiek gelijk aan de ‘oude’ klasse 2. 

* DE TOETSWAARDE
Bij gebruik van optische microscopie is het vanwege de beperkte vergrotingsfactor van de 
microscoop niet mogelijk om asbestvezels te tellen. Dus wordt bij optische microscopie 
gewerkt met een zogenoemde toetswaarde waarbij wordt gekeken naar het totaal aantal 
asbestiforme vezels in plaats van naar het aantal asbestvezels. Onderzoek door TNO heeft 
aangetoond dat 10.000 vezels een veilige toetswaarde is op basis waarvan geconcludeerd kan 
worden dat het aantal asbestvezels onder de 2000 blijft.

KLASSE 2A
Dit betreft de werkzaamheden waarbij een overschrijding van de 
grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht. Dus saneren van:

Amfibool:
 > 2000 asbestvezels/m3

Ongeacht het feit of er sprake is van een 
combinatie met chrysotiel.

Sanering
Dient verplicht uitgevoerd te worden door een 
SC 530-gecertificeerd aannemer.

Eindcontrolemeting
Er dient een verplichte eindcontrole conform NEN 2990 door een 
geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te worden.
• Via een visuele inspectie (bijvoorbeeld bij buitensaneringen).
• Ofwel via een visuele inspectie aangevuld met luchtmetingen. 
 Omdat er getoetst moet worden aan de grenswaarde van 2000 
 asbestvezels/m3 is optische microscopie niet toereikend en 
 moet de analyse uitgevoerd worden met Scanning Elektronen 
 Microscopie (SEM). De verzwaarde eindbeoordeling (het 
 meten van naastgelegen ruimten) die nu geldt voor klasse 3 
 komt te vervallen. 

KLASSE 2A
Dit betreft de werkzaamheden waarbij een overschrijding van de 
grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht. Dus saneren van:

Amfibool:
 > 2000 asbestvezels/m3

Ongeacht het feit of er sprake is van een 
combinatie met chrysotiel.

Sanering
Dient verplicht uitgevoerd te worden door een 
SC 530-gecertificeerd aannemer.

Eindcontrolemeting
Er dient een verplichte eindcontrole conform NEN 2990 door een 
geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te worden.
• Via een visuele inspectie (bijvoorbeeld bij buitensaneringen).
• Ofwel via een visuele inspectie aangevuld met luchtmetingen. 
 Omdat er getoetst moet worden aan de grenswaarde van 2000 
 asbestvezels/m3 is optische microscopie niet toereikend en 
 moet de analyse uitgevoerd worden met Scanning Elektronen 
 Microscopie (SEM). De verzwaarde eindbeoordeling (het 
 meten van naastgelegen ruimten) die nu geldt voor klasse 3 
 komt te vervallen. 
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en een intensievere analyse die langer duurt dan bij 
optische microscopie.  

geVolgen Voor sAneerder
Voor saneringen in risicoklasse 1 verandert er niks. Dat 
geldt ook voor saneringen in risicoklasse 2 aangezien 
deze werkzaamheden al verplicht uitgevoerd moesten 
worden door een SC 530-gecertificeerd aannemer. 
Voor het verwijderen van amfiboolhoudende materia-
len in risicoklasse 2A worden extra eisen gesteld aan 
de bescherming en veiligheid van de saneerder. Werk-
wijzen moeten soms worden aangepast.

Voor werkzaamheden waarbij veel asbestvezels vrij-
komen, moeten maatregelen worden getroffen om 
emissie of blootstelling in het containment te beper-
ken. In de saneerdersbranche is een lagere emissie en 
een lager opleveringsniveau onder meer te bereiken 
via een set verschillende methoden en werkwijzen: 

1.  Bij de bron zorgen voor minder vezelemissie 
(vochtig maken, voorzichtiger verwijderen, inplak-
ken, breukarm werken). 

2.  Nieuwe en innovatieve technieken gebruiken die 
vezelconcentraties laag houden of de te saneren 
ruimte heel klein maken (robots, minicontainment). 

3.  Zorgen dat de eindschoonmaak zorgvuldiger is in 
combinatie met een hoge ventilatievoud. 

certificAtieschemA’s op de schop
Een belangrijke aanpassing gerelateerd aan de nieu-
we grenswaarden heeft betrekking op de certificatie-
schema’s. Sinds 1 maart is er een nieuwe versie van 
de SC 530 (schema voor asbestverwijdering) en SC 
540 (schema voor asbestinventarisatie). Deze certifi-
catieschema’s zijn samengevoegd in één document. 
Het aantal normen is teruggebracht tot één gedrags-
code voor inspectiebureaus en asbestsaneerders, 
genaamd ‘Asbest verwijderen’. Aanleiding voor deze 
aanpassing:

1. De schema’s waren verouderd.
2.  De schema’s moeten aansluiten op de grens-

waardenaanpassing. 
3.  Er was behoefte aan minder schema’s en betere 

leesbaarheid.

focus op VrAAg opdrAchtgeVer
Ook het onderscheid tussen inventarisatie type A en 
B is losgelaten: een inventarisatie moet nu veel meer 
op het doel gericht zijn. Het beoogde doel van de aan-
passingen is voornamelijk om tijdens het gehele tra-
ject van asbestinventarisatie en -sanering maximaal 
te focussen op de vraag van de opdrachtgever. Het 
is dus belangrijk dat de uitvraag heel helder geformu-
leerd is. Dit leidt tot meer gerichte inventarisaties en 
daarmee tot geen of minder uitsluitingen.

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ

VOOR DE INVENTARISEERDER VOOR DE SANEERDER

1.
Geen onderscheid tussen inventarisatie type A en 
B en volledig/onvolledig onderzoek.

2.
De DIA krijgt meer verantwoordelijkheden.

3.
Bij ernstige asbestverontreiniging moet een 
inkadering  worden uitgevoerd.

4.
De deskresearch krijgt een meer dwingende rol.

5.
Extra nadruk op bronmaatregelen om de emissie 
zo laag mogelijk te houden. 

6.
De Inspectie SZW gaat strenger handhaven.

7.
Minimaal 20 Pascal onderdruk is geen harde eis.

8.
Extra metingen bij sanering van spuitasbest.

9.
Niet-hechtgebonden toepassingen moeten worden 
geïmpregneerd, zeker die met amfibole asbest.

10.
Bij de werkzaamheden met de hoogste risico’s 
moet ook de blootstellingduur worden aangepast. 

Voor beide partijen wordt het gebruik van het LAVS  verplicht.

nieuwe nen 2990
NEN 2990 beschrijft de manier waarop een contain-
ment, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) 
asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd, 
om vervolgens zonder het gebruik van persoonlijke 
adembeschermingsmiddelen te mogen betreden. 
De NEN 2990 uit 2012 is in revisie en de wijzigingen 
in de grenswaarden en risicoklassen worden hierin 
meegenomen. De revisie is op basis van kennis die 
in de afgelopen jaren is opgedaan. Daarnaast worden 
‘problemen’ uit de praktijk aangepakt en waar mo-
gelijk opgelost. De nieuwe NEN 2990:2017 wordt 
eind 2017 verwacht. Daarom geldt er momenteel 
een interim-regeling zodat toch duidelijk is welke 
uitgangspunten door de geaccrediteerde laboratoria 
gehanteerd moeten worden. 

Verplichting lAVs 
Sinds 1 maart 2017 zijn gecertificeerde bedrijven 
voor asbestinventarisatie en -verwijdering verplicht 
om te werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem 
(LAVS). Het LAVS is een webapplicatie die de hele as-
bestketen vanaf de inventarisatie tot en met de stort 
in beeld brengt. Het bevat alle asbestgegevens en 
verzorgt automatisch de verplichte meldingen naar 
betrokken toezichthoudende instanties. Sinds sep-
tember 2016 is er een nieuwe versie van het LAVS 
beschikbaar, versie 4.0. Alle partijen die bij asbest-
verwijdering betrokken zijn (van opdrachtgever tot 
saneerder), zijn verantwoordelijk voor het actueel 
houden van de gegevens. Het LAVS is erop gericht 
de inventarisatie en verwijdering effectief en efficiënt 
te laten verlopen en geeft inzicht in de asbestketen. 
Gebruik van het LAVS is kosteloos. Het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt de kosten 
voor instandhouding van het systeem.

Als gecertificeerde bedrijven voor asbestinventari-
satie en –verwijdering niet met het LAVS werken, 
kunnen zij hier een sanctie voor opgelegd krijgen van 
de Certificerende Instelling (CI). Bij de verplichtstel-
ling op 1 maart 2017 is echter aangegeven dat als 
een bedrijf het systeem niet kan gebruiken omdat 
het nog niet naar behoren functioneert, de CI geen 
sanctie op zal leggen. Het bedrijf moet dan wel aan 
kunnen tonen dat het serieus geprobeerd heeft om 
het systeem te gebruiken. Deze overgangsregeling is 
ingesteld omdat het LAVS nog te kampen heeft met 
wat technische problemen. Naar verwachting wordt 
deze regeling verlengd tot 1 januari 2018. 
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column column

e
r is een tijd geweest 
dat asbest een ideaal 
product was om mee te 
werken. Maar het is le-
vensgevaarlijke materie 
gebleken. Pictogram-
men met doodskoppen 
erop, mannen in witte 
pakken en ‘verboden 
toegang’ zijn alle ver-
bonden met de wereld 

van asbest. Inmiddels mag het in Nederland 
niet meer worden gebruikt. De SER heeft zo-
wel voor chrysotiel als voor amfibole asbest 
strenge grenswaarden geadviseerd. Wat 
is daarbij de leidraad? Het doel is de best 
haalbare grenswaarde te realiseren die ook 
meetbaar is. Een grenswaarde die niet haal-
baar is en bovendien niet meetbaar is, is niet 
te bepalen en niet te handhaven. Of en hoe 
die strenge grenswaarden kunnen worden 
gehaald, moet blijken in de praktijk. Daarvoor 
is een nauwkeurig monitoringsprogramma 
nodig. Op basis van de resultaten van dit pro-

gramma kunnen we vaststellen hoe de prak-
tijk zich naar de nieuwe normen richt.

Strenge normeringen dienen het belang 
van de gezondheid van werknemers. Uiter-
aard is het belangrijk dat het beleid ook kan 
worden nageleefd. Dit geldt overigens niet 
alleen voor asbest, maar voor alle stoffen 
waarvoor grenswaarden zijn gesteld. Ne-
derland staat daarbij niet op zichzelf. Een 
houdbaar grenswaardenbeleid is een beleid 
dat op Europese schaal wordt ontwikkeld: 
een Europees level playing field. Tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap van de Euro-
pese Unie spraken werkgevers en werkne-
mers met elkaar af om daar gezamenlijk in 
Europa aan te werken. Als leidraad is er een 
zogenoemde roadmap opgesteld. Mocht u 
geïnteresseerd zijn: deze is te vinden op de 
website van de Inspectie SZW.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Waar 
van de asbestsector naleving van normen 
wordt gevraagd, is van de inspectie deskundig 
toezicht en handhaving nodig. Met name voor 
de zware asbestverwijdering; de toepassin-

gen in de huidige risicoklasse 2A. Toezicht en 
handhaving staan ook niet op zichzelf. Steeds 
betere resultaten kunnen worden bereikt als 
ook de resultaten met de branche worden ge-
deeld en meegenomen in het beleid. Mede 
daardoor kunnen stappen worden gezet.

De roadmap suggereert het al: veilige 
werkwijzen met zo min mogelijk blootstelling 
aan gevaar voor werknemers is een proces 
van stappen. Het proces wordt gekenmerkt 

door overeenstemming tussen werkgevers, 
werknemers en overheid. Zonder dat proces 
te respecteren of door de resultaten ervan te 
negeren worden stappen stapjes of komt alles 
tot stilstand. Dat mag niet gebeuren. Zonder 
deskundige en wetenschappelijke onderbou-
wing van normen verliezen adviezen hun be-
tekenis. En ook dát mag niet gebeuren. De 
balans zit in de redelijkheid en vastberaden 
doen wat mogelijk is.

Werken aan een houdbaar
grensWaardenbeleid 

‘veilige werkwijzen met zo min mogelijk risico’s voor 
werknemers is een proces van stappen’

Mario van Mierlo 

Secretaris VNO-NCW en lid van SER-subcommissie
Grenswaarden Stoffen op de Werkplek
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OOk hier zat vrOeger asbest in!

veilig dOOr hel en vuur
De tekst op de doos van deze money 
bag is een knipoog naar het populaire 
Amerikaanse gezegde ‘You can’t take 
money with you when you die’. 

dubbel slechte sigaretten
Geloof het of niet: tussen 1952 en 
1956 produceerde Kent sigaretten met 
crocidoliet in de filter, de gevaarlijkste 
asbestsoort. 
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de strengere regels en controle hebben veel 
impact op saneerders. Zij nemen benodigde 
maatregelen om de vezeluitstoot te verlagen, 
maar blijven kritisch op de toegevoegde 
waarde van de nieuwe wet- en regelgeving. 
dit geldt ook voor het gebruik van het 
Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVs). de 
verwachting is dat de saneerdersmarkt tot 
2019 verder zal groeien, ook als gevolg van 
het asbestdakenverbod dat voor nieuwe 
toetreders zorgt.
 
eerste erVAring in risicokLAsse 2A
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat 
94% van de deelnemende saneerders maatregelen 
heeft getroffen om aan de verlaagde grenswaarde 
voor amfibole asbest te kunnen voldoen. Zo’n 80% 
heeft ervaring met een eindcontrole in de nieuwe 
risicoklasse 2A. Daarvan heeft 35% te maken ge-
had met een afkeur na een eindcontrole. Sanerings-
kosten kunnen daardoor behoorlijk oplopen. Meest 
voorkomende oorzaken waren de aanwezigheid van 
stof (46%) en restanten van asbest (17%), aange-
troffen op kleefmonsters. Deze percentages zijn 
gemiddelden over de eerste vier maanden van dit 

jaar. Het grootste deel van de afkeuringen komt uit 
januari en februari. In maart en april was er al een 
forse verbetering zichtbaar: vermoedelijk waren er 
in de beginperiode meer uitschieters omdat som-
mige saneerders moesten wennen aan de nieuwe 
normen en nog zoekende waren naar de beste sa-
neringsmethoden en bronmaatregelen. Inmiddels 
kunnen we concluderen dat het opleveringsniveau 
aanzienlijk verbeterd is. 

 

Wist u het AL?

Sinds 1 mei 2017 valt een groot deel van de asbestcement-

toepassingen onder de uitzonderingsregeling van risicoklas-

se 2A. Hierdoor volstaat een eindcontrole met optische 

microscopie in plaats van SEM. De uitzonderingsregeling 

geldt voor het verwijderen van leidingen, buizen en kana-

len van asbestcement die niet volledig in beton gestort zijn. 

Naar onze ervaring betreft dit momenteel ongeveer 25 tot 

30% van de saneringen in risicoklasse 2A.

nieuWe technieken
Om aan de lagere grenswaarde te kunnen voldoen, 
moeten saneerders hun saneringswerk en -technieken 
aanpassen. Zij moeten ervoor zorgen dat er minder 
uitstoot is tijdens saneringen en dat vraagt om ver-

sAneerdersmArkt is 
VoLop in beWeging
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Heeft u maatregelen 
getroffen om aan de 
verlaagde grenswaarde 
voor amfibole asbest te 
voldoen?
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Ja, we zorgen met 
bronmaatregelen 
voor minder vezel-
emissie tijdens 
het saneren

Ja, door een 
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eindschoonmaak, 
in combinatie 
met een hoge 
ventilatievoud
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nieuwe technie-
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klein te maken

Ja, door de werk-
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trole in risicoklasse 2a?

35%

65%

Ja
nee

Draagt de verplichting 
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nieuwende, alternatieve technieken. Uit de enquête 
blijkt dat 85% van de saneerders met bronmaat-
regelen zorgt voor minder vezelemissie tijdens het 
saneren. Ook is bij tweederde de eindschoonmaak, 
in combinatie met een hoge ventilatievoud, zorgvul-
diger geworden. Het komt steeds vaker voor dat sa-
neerders zich gaan specialiseren: of in reguliere sane-
ringen met containment of in hoogrisicosaneringen. 
 
LAVs oogst kritiek
Het is overduidelijk: saneerders blijven erg kritisch over 
het LAVS. Maar liefst 62% vindt dat de verplichting van 
het systeem niet bijdraagt aan transparantere informa-
tievoorziening tijdens saneringsprojecten. Veelgehoorde 
kwalificaties zijn ‘omslachtig’, ‘tijdrovend’, ‘ingewik-
keld’ en ‘onoverzichtelijk’. Toch zijn er ook positievere 
geluiden te horen: 38% van de respondenten ziet wél 
de meerwaarde van het LAVS. Dat alle gegevens ge-
combineerd en inzichtelijk zijn voor alle partijen wordt 
als een groot voordeel gezien. Processen zijn goed in 
beeld en daardoor beter te volgen. Voorwaarden zijn 
wel dat de technologie altijd goed functioneert en dat 
het systeem correct wordt gehandhaafd.

tekort AAn VAkmensen
De afgelopen jaren is een professionaliseringsslag in-
gezet in de saneerdersbranche. Een belangrijk onder-
deel daarvan is de aangepaste DAV-opleiding. Sinds 
maart 2016 is deze opleiding opgesplitst in DAV1 en 
DAV2. Dat moet leiden tot beter opgeleide saneer-
ders in Nederland. Tot nu toe heeft 33% van de res-
pondenten mensen op laten leiden volgens de nieu-

we regeling. Slechts 28% verwacht dat deze aanpak 
écht leidt tot kwaliteitsverbetering. Gezien het lan-
gere en ingewikkelde traject vrezen veel saneerders 
dat de nieuwe DAV-opleiding zeker niet bijdraagt aan 
de instroom van geschikte vakmensen.

 

nieuWe dAV-regeLing: WAt is er VerAnderd? 

In de nieuwe DAV-opleiding is een medewerker verplicht 

eerst zijn DAV1-certificaat te halen, voordat hij start met 

werkzaamheden. Met dit certificaat op zak mag hij sanerin-

gen uitvoeren in de risicoklassen 1 en 2. Na het behalen van 

het DAV1-certificaat krijgt de medewerker een logboek met 

daarin praktijkopdrachten, zoals het bouwen van een contain-

ment. 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 en het 

examen voor DAV2 afleggen. Het DAV2-certificaat is drie jaar 

geldig en staat gelijk aan het persoonscertificaat zoals we dat 

voorheen kenden. 

 
AsbestdAken
Het asbestdakenverbod is een grote kans voor sa-
neerders. Op dit moment telt Nederland nog zeker 
80 tot 100 miljoen m² aan asbestdaken. Hier ligt een 
enorme opgave: in het huidige tempo is het een uit-
daging om alles voor 2024 verwijderd te hebben. Het 
lijkt er echter op dat saneerders minder actief zijn ge-
worden in het verwijderen van asbest op daken: in 
2016 was dit nog 74%, een jaar later is dat aantal ge-
daald naar 60%. Daar moet wel bij worden vermeld 
dat steeds meer nieuwe toetreders tot de markt zich 
volledig richten op het saneren van daken.

Wat zijn de meest 
voorkomende 
voorvallen waarop 
een afkeur wordt 
uitgeschreven?
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6%

2014
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10%

2015
12%

2016
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na veertien jaar voor een baas te hebben gewerkt, 
gooide nick Visscher het roer om: hij begon voor 
zichzelf. inmiddels is hij zélf de baas, en wel van 
Visscher sloop en Asbestverwijdering b.V. geen 
seconde heeft hij spijt gehad: ‘die vrijheid, zelf 
bepalen wat wel en niet kan. ik had het tien jaar 
eerder moeten doen.’

In de asbestbranche staat Visscher bekend om zijn aanpak-
kersmentaliteit. Daar waar anderen hun vingers er liever niet 
aan branden, schuwt hij de moeilijkste klussen niet. Sterker 
nog: hij geeft er de voorkeur aan. ‘Bij dat soort pittige klus-
sen denk ik juist: o, nu wordt het leuk. De simpele huis-tuin-
en-keuken-saneringen horen er natuurlijk ook gewoon bij, 
maar juist van die uitdagende, veeleisende projecten krijg ik 
een enorme boost’, vertelt Visscher. 

steVige projecten
Dat blijkt ook wel uit het portfolio van Visscher, waarin inte-
ressante recente projecten staan: de grootschalige sanering 
van het GAK-gebouw in Amsterdam, het V&D-complex in 
Alkmaar en het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank. 
Visscher vult aan: ‘Binnenkort voeren we een grote sanering 
uit voor de Universiteit Leiden met diverse containments 

van in totaal 40.000m². Stuk voor stuk stevige projecten!’ 
Visscher bekijkt ook kritisch welke klussen hij wel of niet 
aanpakt: ‘Het saneren van asbestdaken laat ik bijvoorbeeld 
aan me voorbijgaan. Voor vaste opdrachtgevers doe ik het, 
maar er zijn bedrijven die dat veel beter kunnen dan ik. Ieder 
z’n expertise.’

nuchtere kijk
Visscher heeft een nuchtere kijk op de recente ontwikke-
lingen in de asbestmarkt. ‘Door de aangepaste wet- en re-
gelgeving denk ik niet dat het echt strenger is geworden. 
Het is altijd al zo geweest, alleen de eindcontrolemethodiek 
is veranderd. Ik denk dat daar de grootste wijziging heeft 
plaatsgevonden op het gebied van saneren. Maar neem bij-
voorbeeld de verplichte bronmaatregelen: dat was altijd al 
aan de orde. Er wordt nu alleen iets strenger gehandhaafd 
op de DTA’ers en op de saneerders. In mijn optiek ga je er 
als saneerder dan alleen maar op vooruit.’ 

geen pAniek
Kortom: Visscher vindt dat de gevolgen wel te overzien zijn. 
‘Als de DTA’er en saneerder gewoon hun werk doen, dan 
is er niks aan de hand. Ik begrijp die paniek niet zo: als je 
het doet zoals het hoort, waarom zou je je dan zorgen ma-

aan Het WoorD

Nick Visscher 
Directeur Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V.

‘In mIJn optIek ga Je er aLs 
saneerDer aLLeen maar 

op VooruIt’

ken? Wat betreft die eindcontrole: er worden nu aanvullende 
kleefmonsters genomen en je moet langer wachten omdat 
de pomptijd vier uur duurt. Maar het principe blijft gelijk: een 
visuele inspectie is een visuele inspectie. Ik zie het verschil 
niet. We hebben toch een specialistisch beroep? Daar hoort 
dan ook een juiste uitvoering bij.’ 

iedereen profiteert
‘In principe profiteert iedereen in de branche van deze ont-
wikkelingen’, stelt Visscher. ‘Sowieso het laboratorium: de 
kosten voor een vrijgave in risicoklasse 2A zijn fors gestegen 
ten opzichte van die in een ‘oude’ risicoklasse 3-sanering. 
Dat zit ‘m in die twee kleefmonsters per pomp en die vier 
uur luchtmeting. Die extra kosten rekenen wij weer door 
waardoor wij er indirect ook van profiteren. Al weet ik niet of 
dit alléén maar positief is: het kan ook illegale saneringen in 
de hand werken. Hoge kosten kunnen helaas ook leiden tot 
schimmige toestanden.’

beperking VeZeLemissie
Moeten saneerders zich blijven onderscheiden met alterna-

tieve en nieuwe technieken? Daarover heeft Visscher een 
heldere mening: ‘Als asbestsaneerder hoor je daar über-
haupt altijd mee bezig te zijn. Wij plakken nu bijvoorbeeld 
veel meer af dan voorheen: ik denk dat daarin veel winst 
te behalen is. Ook door bronafzuiging en van tevoren nat 
spuiten beperk je de vezelemissie enorm. Gevolg is dat je 
minder hoeft schoon te maken en je makkelijker door je me-
tingen heen komt.’
 
schAArste
Over de nieuwe opzet van DAV-trainingen heeft Visscher 
gemengde gevoelens: ‘De vernieuwde aanpak heeft grote 
impact op de opleidingstrajecten van medewerkers. Eerlijk 
gezegd denk ik dat het steeds moeilijker wordt om mensen 
op te leiden. Het feit dat je éérst DAV1 moet doen, maakt de 
stap naar DTA’er veel groter. Kijk, ik ben natuurlijk ook van 
mening dat de kwaliteit omhoog moet, maar de keerzijde is 
dat het schaarste in de hand werkt. In de asbestsector heb 
je veel potentieel goede vakmensen die afhaken omdat ze 
niet zulke studiebollen zijn en dus opzien tegen het oplei-
dingstraject. Dat is zo zonde.’



ASBESTFEITEN MAGAZINE24hoofdstuk 2 AsbestsAneerders

sterk stAALtje sAmen-
Werking

uIt De praktIJk

Voor de utrechtse studentenwoningcorpo-
ratie ssh heeft asbestsaneerder Veerkracht 
onlangs 1235 studentenkamers gesaneerd. een 
zeer uitdagend project dat onder grote tijds-
druk moest worden uitgevoerd. geert rollings-
wier, directeur van Veerkracht, vertelt.

‘Na inventarisatie bleek het te gaan om amfibole (amo-
siet) asbest in de kozijnbeplating aan de buitengevel. 
Bij amosietsanering geldt dat alles perfect schoon 
moet zijn. In overleg met SSH hebben we toen eerst 
enkele proefsaneringen gedaan. Vervolgens kon het 
echte werk beginnen. En dat was een behoorlijke 
uitdaging: drie flats met elk zo’n driehonderd kamers 
moesten worden gesaneerd, tien units per dag. 
 
dAg 1: opbouWen
Het ritme was: dag 1 opbouwen, dag 2 saneren. Sa-
men met de verhuizer, de aannemer en een schoon-
maakploeg vormden we een bouwteam. De verhuizer 
hield zich specifiek bezig met de communicatie met 
bewoners. Dat werkte perfect. De studenten verlie-
ten ’s ochtends vroeg allemaal hun kamer. Vervolgens 
zorgde de verhuizer ervoor dat wij net genoeg ruimte 
hadden om een foliewand te plaatsen met houten 
frames, bedoeld om beschadigingen te voorkomen. 
 
dAg 2: sAneren
De tweede dag stond in het teken van saneren. In de 
kamers hadden we speciale Franse sluizen geplaatst 
met kleppen in de deuren. Die zorgden voor voldoen-
de doorstroming in het containment. Daarnaast ge-

bruikten we extra zware onderdrukmachines. Op de 
balustrade stond een grote onafhankelijke luchtunit 
waaruit meerdere slangen naar binnen liepen. Alle-
maal om te zorgen dat de vezelconcentratie zo laag 
mogelijk bleef. In één shift werd het asbest aan de 
buitengevel helemaal verwijderd.
  
soepeLe sAmenWerking
Normaal wacht je bij amosietsaneringen minstens een 
paar uur om te zorgen dat alle vezels weg zijn. Maar 
daar was nu simpelweg geen tijd voor: direct na de sa-
nering volgde de eindcontrole door SGS Search. Elke 
dag werden veertig pompen geprepareerd, ingezet en 
geanalyseerd: een heel karwei! Na de meting werd er 
meteen afgebroken om door te gaan naar de volgende 
unit. Direct nadat de sanering was afgerond, kon de 
aannemer de buitengevel herstellen met nieuwe be-
plating en nieuwe verwarming in elke kamer plaatsen. 
Die samenwerking verliep erg soepel.  
 
tijd en communicAtie
Het tijdsaspect speelde een belangrijke rol in dit pro-
ject. Er zat geen ruimte in de planning, uitstel was dus 
geen optie. De studenten waren twee nachten en drie 
dagen hun kamers uit, en in die tijd moest het gebeu-
ren. Gelukkig is alles perfect op tijd gelukt. De goede 
communicatie richting de bewoners speelde daarbij 
ook een belangrijke rol: met een speciale app konden 
zij precies volgen wat de status was in hun eigen ka-
mer en welke werkzaamheden al hadden plaatsgevon-
den. Dat zorgde voor begrip en rust waardoor wij ons 
werk goed konden doen.’
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ook hier ZAt Vroeger Asbest in!

de frAAie kAnt VAn Asbest
Dat asbest ook heel mooi kan zijn, be-
wijst deze close up foto van kralen die 
chrysotiel asbest bevatten. 
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‘ neem mensen tijdig 
mee in de impAct vAn 
het werk’

coen LAgerwey
Eigenaar van ASB asbestsanering

‘Door te focussen op je doelgroe-
pen kun je kwaliteit leveren. Je 
kunt je dan echt specialiseren en 
investeren in bijvoorbeeld commu-
nicatie. Wij werken hoofdzakelijk 
voor corporaties en voor aanne-
mers die weer voor corporaties 
werken. Maar ook voor semi-
maatschappelijk vastgoed zoals 
zorginstellingen en ziekenhuizen. 

Dat begint al in het voortraject. We 
nemen het initiatief door al in een 
heel vroeg stadium bij de opdracht-
gever aan tafel te gaan. Samen 
nemen we het werk alvast door en 
signaleren mogelijke knelpunten 
in het proces. Dit doen we ook 
om de impact voor de bewoners 
vast te stellen. Hoe bezorg je hen 
zo min mogelijk overlast? Het ant-
woord is vaak verrassend simpel: 

door de werkzaamheden goed op 
elkaar aan te laten sluiten. 

In de uitvoeringsfase organiseren 
we vaak, samen met de aannemer, 
een bewonersavond. We informe-
ren de bewoners over het project 
en de aanleiding. Hoe gevaarlijk 
is het asbest nu echt? Wat zijn de 
risico’s en waar moeten ze op let-
ten? Door die angel eruit te halen, 
weten de mensen al voor de start 
van het project wat ze te wachten 
staat. Dat wordt als zeer plezierig 
ervaren door onze opdrachtgevers.

Als het mogelijk is, gaat de uit-
voerend DTA’er twee dagen van 
tevoren langs op locatie om kennis 
te maken met de bewoners. Hij 
legt uit wat hij gaat doen en geeft 
bijvoorbeeld aan welke meubels 
er even aan de kant moeten zodat 
hij zijn werk optimaal kan doen. 
Deze aanpak draagt enorm bij aan 
de bewonerstevredenheid. Ze zien 
geen enge man in een wit pak, 
maar gewoon een aardige kerel die 
een probleem komt oplossen.’ 
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de recente ontwikkelingen in de wet- en 
regelgeving hebben weinig directe impact 
op handhavers. toch lijkt er wel onduide-
lijkheid te bestaan over de manier waarop 
zij om moeten gaan met de veranderde 
wet- en regelgeving. Vooralsnog hebben de 
gemeenten en regionale uitvoeringsdien-
sten (Rud) daarvoor weinig aanpassingen 
gedaan. ook het stimuleren van de aanpak 
van asbestdaken lijkt voor de handhavende 
instanties nog geen prioriteit te hebben.  

WeiniG aanpassinGen in HandHaVinG
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat de 
meeste handhavers menen dat de wijzigingen in 
wet- en regelgeving minimale impact op hun werk 
hebben. Slechts 22% heeft aanpassingen gedaan in 
het handhavende beleid naar aanleiding van de ver-
laagde grenswaarde voor amfibole asbest. Ongeveer 
hetzelfde percentage respondenten is hiermee be-
zig. Vergunningverlening, toezicht en handhaving op 
het gebied van asbest is in de afgelopen jaren (deels) 
overgedragen aan de RUD. Van de respondenten 
geeft 37% aan dat de overgang volledig is afgerond. 
Voor 42% van de respondenten is de taakverdeling 
tussen gemeente en RUD op het gebied van asbest-
handhaving duidelijk. Dat is een kleine stijging ten 
opzichte van 2016: toen was dit nog 35%. Voor de 
nabije toekomst loont het wellicht de moeite om te 
onderzoeken of er gezamenlijke initiatieven vanuit 
RUD of gemeenten zijn om dit percentage verder te 
verhogen.

Wet VeRGunninGVeRleninG, toezicHt en 

HandHaVinG (VtH)

Op 16 april 2017 is de Wet vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) in werking getreden. Het doel van deze 

wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevor-

deren van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en 

handhaving van het omgevingsrecht. De wet VTH regelt de 

randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een 

hogere kwaliteit van handhaving te komen en gaat hoogst-

waarschijnlijk ook effect hebben op de rolverdeling in de 

asbesttaken van overheden. Zo wordt het basistakenpakket 

van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd en worden 

gemeenten verplicht een verordening ‘kwaliteit VTH’ te heb-

ben. De wet VTH wordt, als deel van de Wabo, via de Invoe-

ringswet Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. 

kennis kan beteR
Slechts 13% van de respondenten vindt dat de con-
trole van asbestinventarisaties eenvoudiger is gewor-
den na het vervallen van type A en B. Bovendien lijkt 
de kennis binnen handhavende instanties om een 
inventarisatierapport te beoordelen in de afgelopen 
jaren te zijn afgenomen. Anno 2017 heeft 61% van 
de deelnemende gemeenten medewerkers in dienst 
die voldoende kennis hebben om een asbestinventa-
risatierapport te controleren en te beoordelen of de 
‘nieuwe stijl’ inderdaad aansluit bij de onderzoeks-
vraag. Dit lage percentage is zorgelijk te noemen: 
iemand die toezicht houdt, moet beschikken over 
voldoende kennis. Veel gemeenten besteden werk-
zaamheden uit aan omgevingsdiensten, maar om te 

WeiniG actie ondeR
HandHaVeRs

Onduidelijkheid Over aanpak asbestvraagstuk
H

o
o

fd
st

u
k 

3 
G

em
ee

n
te

n
 e

n
 R

u
d

de asbestinventarisatie 
type a en type b zijn 
komen te vervallen. in 
plaats daarvan is de 
concrete vraag van de 
opdrachtgever leidend.
Welk effect heeft dit op 
de controle van asbest-
inventarisaties?

dit heeft geen effect
deze wordt eenvou-
diger 
deze wordt ingewik-
kelder 

47%

13%

40% 22%21%

33%

24%

heeft u naar aanleiding 
van de grenswaardever-
laging en de wijziging in 
de risicoklasse-indeling 
aanpassingen gedaan in 
de wijze van handhaven?  

ja
nee, maar we zijn 
hier wel mee bezig
nee, we gaan hier 
nog mee aan de slag
nee, dit doen we 
niet 

Werkt u met het landelijk 
asbestvolgsysteem 
(lavs)?

ja
nee, we werken er 
nog niet mee maar 
zijn dit wel van plan
nee, we zijn dit niet 
van plan

48%

8%

44%

heeft u beleid ontwik-
keld om het asbest-
dakenvraagstuk in uw 
regio aan te pakken?

ja
nee, maar hier zijn 
we mee bezig
nee, dit gaan
we niet doen

11%17%

72%

heeft u een goed beeld 
van het totaal aantal vier-
kante meters asbestdak 
in uw gemeente of regio?

ja
nee

32%68%

Zijn er in uw gemeente 
of regio al maatregelen 
genomen om het saneren 
van asbestdaken voor 
2024 te stimuleren?

56% 44%

ja
nee

2017 2017 2017

2017 2017 2017
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2015

2016

2017

2016

2015

2014

beoordelen of zij goed werk leveren, moet men óók 
volledig op de hoogte zijn.
   
calamiteiten: VakeR een pRoceduRe
Gemeenten zien steeds meer de noodzaak van 
een calamiteitenprocedure. Dit jaar heeft 85% van 
de gemeenten aangegeven bekend te zijn met de 
grootste potentiële risico’s die kunnen uitgroeien tot 
asbestcalamiteiten. 90% heeft een draaiboek paraat 
voor een asbestcalamiteit. Ruim 9 op de 10 respon-
denten weten hoe en wanneer te handhaven bij een 
calamiteit, zoals een asbestbrand.    

asbestdaken beteR in beeld,
actie blijft uit
Ondanks het feit dat asbestdaken vanaf 2024 verboden 
zijn, hebben weinig gemeenten (11%) een beleid ont-
wikkeld om dit in hun regio aan te pakken. Ongeveer 
17% zegt dit ook niet te gaan doen. Ook hebben ge-
meenten tot nu toe weinig maatregelen getroffen om 

het saneren van asbestdaken te stimuleren: dit geldt 
slechts voor 44% van de respondenten. Men heeft 
daarentegen wél vaker een goed beeld van het aantal 
vierkante meters aan asbestdaken in de gemeente of 
regio: van 16% in 2016 stijgt dat naar 32% dit jaar.

 
aanpak asbestdaken: steeds meeR initiatieVen

De grote beweging laat weliswaar nog op zich wachten, maar 

er ontstaan in Nederland al verschillende goede initiatieven 

op het gebied van sanering van asbestdaken — zowel voor 

bewustwording als voor innovatie, om te komen tot betere, 

goedkopere en creatievere oplossingen. Mooi voorbeeld is 

de provincie Limburg: mede door de inzet van gedeputeer-

de Daan Prevoo wordt hier gewerkt aan vier grootschalige 

showcases waarbij in één keer honderden daken worden 

aangepakt. Dit soort initiatieven zijn ook zichtbaar in andere 

sectoren die te maken hebben met asbestdaken, zoals de 

agrarische sector en sociale woningsector. Ook ontstaan er 

steeds meer particuliere collectieve initiatieven voor de ver-

wijdering van asbestdaken.

5 stellingen over asbest-
calamiteiten

binnen mijn organisatie 
zijn de grootste potentiële 

risico’s voor asbest-
calamiteiten bekend

Mijn organisatie heeft 
een plan van aanpak of 

draaiboek paraat voor het 
geval er een asbest-
calamiteit ontstaat

Mijn organisatie heeft 
afspraken gemaakt met 

de hulpdiensten over 
asbestonderzoek bij 

calamiteiten

Mijn organisatie weet hoe 
en wanneer te handhaven 
bij een asbestcalamiteit, 
zoals een asbestbrand

Mijn organisatie heeft 
afspraken gemaakt met 

de geneeskundige dienst/
ggd

van toepassing
niet van toepassing

feit: HoeWel Het laVs VooR Gemeenten HandiG kan zijn om toezicHt te Houden, 
maakt slecHts 48% Van de Respondenten GebRuik Van Het systeem.

is de overgang van 
gemeente naar rud 
op gebied van asbest-
handhaving in uw geval 
volledig afgerond?

ja nee, en deze wordt dit 
jaar ook niet afgerond

nee, deze wordt in 
de loop van dit jaar 

afgerond

2017
37%

2016
52%

2015
38%

2014
30%

2017
33%

2016
35%

2015
41%

2014
45%

2017
29%

2016
12%

2015
21%

2014
26%

2017

15%

85%

16%

84%

2016

80%

20%

2015

2014

21%

79%

2017

10%

90%

2016

91%

9%

2015

89%

11%

2014

8%

92%

23%

77%

8%

92%

88%

12%

10%

90%

2017

2014

4%

96%

99%

1%

97%

3%

99%

1%

2017

2016

2015

2014

44%

56%

24%

76%

28%

72%

24%

76%
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‘asbest is iets waar wij regelmatig mee te maken 
hebben’, stelt chris overmars, teamcoördinator 
bodemtoezicht bij de omgevingsdienst noordzee-
kanaalgebied (od nzkG). ‘op het gebied van asbest 
vervult de omgevingsdienst een belangrijke rol 
en we beschikken over veel deskundigheid. onze 
vergunningverleners beoordelen meldingen en 
toetsen asbestonderzoeken en -plannen. Vervolgens 
controleren onze inspecteurs de gemelde locaties, 
de verantwoorde afvoer van asbest en de vrijgaven, 
eindbemonsteringen en evaluaties. door middel van 
surveillance controleren we op illegale saneringen.’
 
toezicHt (tot) op de bodem
Het reguliere werkgebied van de OD NZKG bestaat uit de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaandam. Als 
teamcoördinator Bodemtoezicht bij de omgevingsdienst on-
dersteunt Overmars de teammanager en de inspecteurs die 
toezicht houden op de kwaliteit van de bodem. ‘Het is onze 
taak om door bestuurlijk toezicht en handhaving bij werk-

zaamheden in en sanering van vervuilde bodem de risico’s 
voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast 
zien wij toe op de gevolgen voor het functioneel gebruik van 
de bodem door nieuwe toepassingen met grond, slib en 
bouwstoffen te reduceren’, legt Overmars uit.
 
asbestbeHeeRGRoep amsteRdam
Naast zijn functie bij de omgevingsdienst is Overmars ook 
voorzitter van de gemeentelijke Asbestbeheergroep Amster-
dam (ABG). ‘In die rol heb ik contact met vergunningverle-
ners en bouw- en milieu-inspecteurs en diverse specialisten 
bij de GGD, brandweer, Dienst Wonen en het Afvalbedrijf. 
De ABG brengt kennis en kunde bij elkaar op het gebied 
van asbest en ondersteunt de informatievoorziening over 
asbest’, aldus Overmars.
 
WeiniG impact
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat de recente 
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving weinig directe im-
pact hebben op handhavers. Overmars kijkt hier niet van op: 
‘De recente veranderingen in onderzoek, normen, procedu-

aan het WOOrd

Chris Overmars
Teamcoördinator Bodemtoezicht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

‘dOOr bestuurlijk tOeZicht
en handhaving beperken
We de risicO’s van asbest 

vOOr Mens en Milieu’

res en richtlijnen voor het bedrijfsleven hebben niet tot een 
ander toezicht- en handhavingsbeleid geleid. Bij de toetsing 
daarentegen, wordt er wél rekening mee gehouden. Daarbij 
kijkt de Inspectie SZW vooral naar de gevolgen van werken 
met asbest voor werknemers. Omgevingsdiensten focus-
sen op de effecten op het milieu en de omgeving.’ 
 
aanpak asbestdaken
Uit de enquête blijkt dat nog niet alle gemeenten en regio’s 
actief bezig zijn met het asbestdakenvraagstuk. 11% heeft 
beleid ontwikkeld en 72% is hiermee bezig. Overmars: ‘Mijn 
ervaring is dat gemeenten zelf bepalen wanneer en hoe het 
toekomstige verbod omgezet moet worden in beleid. Wij 
zijn als omgevingsdienst met onze opdrachtgevers in ge-
sprek over hoe we het beste invulling kunnen geven aan dit 
toekomstige verbod ten aanzien van toezicht en handhaving. 
Ik vind dat ook maatschappelijke instanties in de aanpak van 
asbestdaken een belangrijke rol moeten gaan spelen en ini-
tiatieven moeten nemen. Dan doel ik bijvoorbeeld op wo-
ningcorporaties en brancheorganisaties in de land- en tuin-
bouw. Mooi voorbeeld is het Havenbedrijf Amsterdam dat al 

concreet actie heeft ondernomen op het gebied van asbest-
risico-inventarisaties en het stimuleren van verwijdering.’

onGeWenste effecten
‘Het verbod kan naar mijn mening helaas ook ongewenste 
effecten hebben’, gaat Overmars verder. ‘De aandacht, in-
vesteringen en toezichtcapaciteit voor het verbod moet niet 
ten koste gaan van het belang van verwijdering van de nog 
niet verboden en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen 
zoals spuitasbest, die mogelijk risico’s voor de volksgezond-
heid kunnen veroorzaken. Ook kan het verbod, als gevolg 
van onbegrip en kosten, leiden tot meer illegale saneringen 
en het dumpen van asbesthoudend materiaal door malafide 
bedrijven of particulieren. Dit kan zorgen voor ongewenste 
blootstelling en kosten voor terreineigenaren en overheden, 
zoals nu ook gebeurt bij drugsafval.’

kansen
Gelukkig ziet Overmars ook een positieve kant: ‘Het asbest-
dakenverbod biedt naast plichten ook kansen. Naast het 
voorkómen van ongewenste verspreiding en blootstelling 
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ook HieR zat VRoeGeR asbest in!

‘scHat, doe jij ff de afWas?’
De mix van asbest en katoen maakt 
deze keukendoeken ‘super absorbe-
rend’; aldus de advertentie. 

door verweerde asbestdaken, geeft de eventuele dakver-
vanging natuurlijk een stimulans voor de aanleg van zonne-
paneeldaken. Een andere kans is om door middel van meer 
betrouwbare validatie-data tot een verantwoorde verlaging 
van risicoklasse-indeling voor asbestdaken te komen. Ook 
kan het leiden tot versnelde sloop van onbruikbare gebou-
wen. Bovendien kan het aanbod van grotere hoeveelheden 
asbesthoudend materiaal mogelijk ook bijdragen aan een 
versnelling van innovatieve verwerkingsmethoden.’

bodemVeRontReiniGinG dooR asbest
Overmars is van mening dat bij de sanering van asbestdaken 
ook rekening moet worden gehouden met lokale bodemver-
ontreiniging. ‘Afstroming van regenwater met asbestvezels 
van verweerde daken kan de bodemkwaliteit beïnvloeden. 
Daarom is het van groot belang dat gecertificeerde sane-
ringsbedrijven zich ook richten op de bodemaspecten. De 
eindcontrole zal volgens de Wet bodembescherming wel 
altijd door bodemanalyse moeten plaatsvinden. Deze prag-
matische werkwijze zou ook bij verwijdering van asbest-
houdend afval op de bodem moeten worden toegepast: bij-
voorbeeld bij kruipruimten en keldergewelven, maar ook bij 
verspreiding van asbest door brand, explosie of vandalisme.’

VeRplicHt bodemondeRzoek
De Raad van State heeft eind 2016 bepaald dat ook bij de 
geringste hoeveelheid aangetroffen puindeeltjes in de grond 
áltijd bodemonderzoek naar asbest moet worden gedaan. 
Overmars bevestigt: ‘Bij een indicatie van puin in grond 
wordt regelmatig geen of onvoldoende onderzoek gedaan 
naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. De vernieuwde 
NEN 5707 voor asbest in bodem biedt hiervoor goede hand-
vatten. Ik vind ook dat op dit moment goed onderzoek moet 
worden gedaan naar asbest bij het aantreffen van puin. Een 
brede analyse op een dataset van asbestonderzoeken in 
graafgaten en sleuven geeft naar mijn mening meer inzicht 
in de relatie tussen asbest en de mate van puin. Mijn eer-
ste indruk is dat daarbij geen eenduidige link naar de aan- of 
afwezigheid van asbest te leggen is en dat dit lokaal en re-
gionaal sterk kan variëren. Ik pleit ervoor om al op voorhand 
rekening te houden met de kans op puin. Daardoor kunnen 
de veldwerkzaamheden voor NEN 5707 en NEN 5740 zo ef-
ficiënt mogelijk worden gecombineerd. Om vervolgens voor 
alle aanbieders een gelijk speelveld te creëren, is een goede 
en uniforme afstemming tussen toezichthoudende instan-
ties, zoals CI’s, de inspecties en omgevingsdiensten van 
groot belang.’

‘de beste stimulans VooR
saneRinG Van asbestdaken? 
een duidelijk VastGestelde 

teRmijn, kostenReductie
dooR scHaalVeRGRotinG,

innoVatieVe metHoden en 
financiële en faciliteRende 

ondeRsteuninG Van de
oVeRHeid.’ 
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de Gemeente als
GebouWbeHeeRdeR
 
cHRis kuijeR
beleidsmedewerker gebouwen bij gemeente 
hoorn

‘In 2012 is er een asbestinventarisatie 
gedaan van álle gebouwen die wij in 
beheer hebben. Dat heeft geresul-
teerd in een steady beleid en weinig 
onverwachte asbestvondsten. Het 
komt natuurlijk voor dat we bij onder-
houd en mutatie toch te maken krijgen 
met asbest. Daarvoor hebben we twee 
asbestdeskundigen in dienst. Zij maken 
een stappenplan en samen met een 
externe projectleider of adviesbureau 
zorgen ze dat de sanering vlot en 
optimaal verloopt. Bewonerscommu-
nicatie speelt daarin een belangrijke 
rol. Die is afhankelijk van de omvang 
van het gebouw en de aangetroffen 
asbesttoepassing. In 2010 kregen we 
te maken met een forse calamiteit: er 
was onverwachts asbest aangetrof-
fen in een sporthal. Het was goed te 
saneren en er was geen gevaar voor 
de volksgezondheid. Maar toch had het 
veel impact. Er moest een groot gebied 
worden afgezet, waardoor mensen hun 
tuin niet meer in konden. Dan is com-
municatie eigenlijk altijd te laat.’ 

lucHtfotodetectie als 
staRtpunt Van aanpak 
asbestdaken

uit de praktijk

Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies 
maken zich op voor het landelijk verbod op 
asbesthoudende dakbedekking per 1 januari 
2024. Het is in het belang van alle partijen 
– eigenaren, overheden en inwoners – dat 
vóór 2024 zoveel mogelijk asbestdaken wor-
den opgeruimd. met de juiste informatie en 
de juiste prikkels kunnen overheden eige-
naren bewegen om tijdig hun asbestdaken 
te verwijderen. Hiervoor is inzicht nodig in 
de aard, de omvang en de voortgang van de 
saneringsopgave. luchtfotodetectie biedt 
hierin uitkomst. 

De gemeente Utrecht wil bijdragen aan een gezonde 
leefomgeving voor haar inwoners en heeft de ambitie 
om in 2024 echt vrij van asbestdaken te zijn. Als eer-
ste stap heeft Utrecht een inventarisatie laten uitvoe-
ren van alle asbestverdachte daken in de gemeente op 
basis van luchtfotomateriaal. NEO, specialist in geo-ICT 
en aardobservatie, en SGS Search hebben een beslis-
tabel ontwikkeld om met het beeldmateriaal en aanvul-
lende bronnen de mate van ‘asbestverdenking’ van een 
dak te bepalen. Het is een voordeel dat de gemeente 

Utrecht niet alleen beschikt over orthofoto’s (voor hoog-
teverschillen gecorrigeerde luchtfoto’s), maar ook over 
zogenoemde geo-obliekbeelden. Dat zijn gedetailleerde 
beelden die genomen zijn in een hoek van 45 graden, 
waarop de gebouwen vanuit vier windrichtingen kun-
nen worden bekeken. De beschikbaarheid van al dit 
beeldmateriaal maakt goede herkenning mogelijk. 

scHuuRtjes met Golfplaten
Alle daken van de ruim 135.000 BAG-objecten 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en niet-
geregistreerde bouwwerken in de gemeente Utrecht 
zijn beoordeeld op asbestverdenking. In totaal zijn 
6.893 asbestverdachte daken gesignaleerd. Maar 
liefst 90,5% is kleiner dan 35m². Het gaat in Utrecht 
vooral om schuurtjes met golfplaten daken in woon-
wijken. Het saneren van deze kleine daken van parti-
culieren vraagt om een andere aanpak dan de grote 
asbestdaken van (agrarische) bedrijven. In Utrecht 
zijn relatief weinig verdachte loodsen en stallen, 
waarbij de vierkante meters (en de saneringskosten) 
flink kunnen oplopen. Van ieder verdacht dak is het 
bijbehorende adres bepaald, zodat de gemeente 
eigenaren gericht kan benaderen.
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in de industrie zit nog altijd veel asbest in 
oudere plants en vooral in installaties, oor-
spronkelijk toegepast vanwege de hittebe-
stendige, isolerende en geleidende functie. 
na de bouw en installatiebranche is de 
industrie de sector met de meeste blootstel-
lingen. dit gebeurt bij gepland onderhoud, 
maar ook bij calamiteiten zoals lekkages. 
dan is het zaak om snel te kunnen schakelen. 
elke minuut dat het productieproces stil ligt, 
kost grote sommen geld. Maar een veilige 
werkplek voor medewerkers is uiteraard ook 
belangrijk. Hoe gaat de industrie hiermee 
om? en wat is de impact van de aangepaste 
wet- en regelgeving?  

 
 

enkele cijfers uit de nationale

asbestenquête 2017:

•  83% van de respondenten uit de industrie heeft asbest in 

kaart gebracht.

•  De informatie over aanwezigheid van asbest in gebouwen 

en installaties komt in 78% van de gevallen van inventarisatie- 

bureaus en 38% is gebaseerd op ervaringen van medewerkers.

•  Van de respondenten heeft 65% hun medewerkers opgeleid 

om asbest te kunnen herkennen. Dit percentage is vrijwel 

gelijk aan vorig jaar (66%).

•  45% laat áltijd een asbestinventarisatie uitvoeren in gebou-

wen en installaties van vóór 1994, 31% doet dit alleen nog 

maar als er een vermoeden is van asbest.

•  58% heeft de gewoonte om direct verwijderbaar asbest ook 

daadwerkelijk direct te verwijderen.

Wel op de Hoogte, Maar Weinig actie
De huidige wet- en regelgeving voor asbest is vooral 
geschreven voor gebouwen en objecten, niet spe-
cifiek voor de industrie. Regels zijn in die sector dan 

industrie treft Weinig 
Maatregelen  

Tijdsdruk en veiligheid spelen groTe rol 
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heeft u naar aanleiding 
van de grenswaardever-
laging en de wijziging in 
de risicoklasse-indeling 
maatregelen getroffen 
in uw werkwijze bij 
asbestsaneringen? 

ja, afgerond
ja, hier zijn we nog 
mee bezig
nee, hier gaan we 
nog mee aan de slag
nee, doen we niet

27%

24%

18%

31%

Bent u ervan op de 
hoogte dat sommige 
asbesttoepassingen 
(zoals asbesthoudende 
pakkingen) sinds de 
nieuwe risicoklasse-
indeling mogelijk in 
een andere risicoklasse 
vallen?

22% 78%

ja
nee

saneringen in  risicoklasse 
2A vragen om een meer 
verfijnde eindschoonmaak, 
een langere pomptijd en 
een intensievere analyse 
middels scanning 
elektronen Microscopie. 
Bent u hiervan op de 
hoogte? 

ja, volledig
ja, deels 
nee

36%

32% 32%

heeft u in kaart gebracht of 
er asbesthoudende mate-
rialen aanwezig zijn in uw 
gebouwen en installaties?

ja nee, hier gaan we 
binnenkort ook niet 

mee starten

nee, maar hier willen 
we binnenkort mee 

starten

nee, dit is voor 
ons niet van 
toepassing

2017 2017

2017
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79%

2015
79%

2014
68%
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5%

2017
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heeft uw organisatie 
beleid en werkinstructies 
opgesteld met betrekking 
tot asbest?

ja                   

staat in het asbest-
beleid hoe medewerkers/
contractors dienen te 
handelen in het geval 
van aanwezigheid van 
asbest in de gebouwen 
en installaties? 

ja

laat uw organisatie 
standaard al het direct 
verwijderbare asbest 
verwijderen? 

ja nee nee, we zijn wel van 
plan om hier binnen 
jaar mee te starten

ook vaak niet toepasbaar omdat er bijvoorbeeld geen 
containment kan worden gebouwd. Ook de extreme 
omstandigheden zoals hitte in plants spelen een grote 
rol. Uit de enquête blijkt dat de wijzigingen in wet- en 
regelgeving vooralsnog weinig impact hebben op de 
industrie. Van de respondenten weet 78% dat som-
mige asbesttoepassingen door de nieuwe risicoklasse-
indeling mogelijk in een andere klasse vallen. 32% is 
volledig op de hoogte van het feit dat saneringen in 
risicoklasse 2A vragen om een andere aanpak. Van-
wege de verlaagde grenswaarde voor amfibole asbest 
gaan eindcontroles bijvoorbeeld langer duren. Slechts 
27% van de respondenten heeft daadwerkelijk maatre-
gelen getroffen in de werkwijze. 31% is hier nog mee 
bezig. Oorzaak is meestal het gebrek aan directe rele-
vantie: veelgenoemde redenen zijn de afwezigheid van 
asbest in het bedrijf, het feit dat het aanwezige asbest 
geen risico vormt voor medewerkers en het feit dat 
men geen eigenaar is van de installatie.

 
bekendHeid Via niet gestegen

In de stichting VIA (Verenigd Industrie Overleg Asbest) heb-

ben industriële partijen hun krachten gebundeld om de wet- en 

regelgeving rondom asbest beter toepasbaar te maken op de 

industrie. De bekendheid van de VIA is met 34% nog aan de 

lage kant en stijgt nauwelijks ten opzichte van vorig jaar (33%).  

Vaker (calaMiteiten)beleid
Industriële bedrijven hebben steeds vaker (80%) beleid 
en werkinstructies opgesteld met betrekking tot asbest. 
In dat asbestbeleid staat in bijna alle gevallen beschre-
ven hoe men dient te handelen bij asbest in gebouwen 

en installaties. In 2016 was dit nog 74%. Soortgelijke 
stijging zien we bij procedures voor asbestcalamiteiten: 
65% heeft zo’n procedure opgesteld, een stijging van 
13% ten opzichte van vorig jaar. Iets meer dan de helft 
(54%) van de respondenten beschikt over communica-
tiemiddelen in geval van een asbestcalamiteit.

spanningsVeld tussen industrie en
installatiebrancHe
De installateur werkt vaak als aannemer bij de industrie. 
Dat betekent dat hij degene is die het meeste risico 
loopt om in aanraking te komen met asbest. Als dat 
gebeurt, moet hij het werk direct stilleggen. Voor zijn 
opdrachtgever, die geen tijd te verliezen heeft, is dit 
slecht nieuws. Om niet voor onaangename verrassin-
gen te komen staan, moet de aannemer voorafgaand 
aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie op-
vragen. Want als het tóch fout gaat, is de aannemer 
aansprakelijk voor zijn medewerkers én gaat de boete 
naar hem. Wat is de rol van de opdrachtgever en wat 
wordt er verwacht van de aannemer? Deze vraag en de 
uiteenlopende belangen kunnen spanningen veroorza-
ken tussen industrie en installatiebranche.

 

snel scHakelen

Juist de industriesector vraagt om flexibele en betrouwbare 

partijen om mee samen te werken. Tijd speelt daarin een 

essentiële rol: de inventariseerder moet direct kunnen ko-

men om een monster te nemen en de sanering moet nog 

dezelfde dag plaatsvinden. Vaak kiest een industriële orga-

nisatie voor een partij die op hetzelfde terrein of in de nabije 

omgeving zit.
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17%
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19%
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11%

21%

68%

30%
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21%

3%

80%

11%
9%

84%

8%
8%

nee, we zijn niet van 
plan dit binnen één 
jaar op te stellen              

nee, we zijn van 
plan dit binnen één 
jaar op te stellen

nee, we zijn niet van 
plan om hier binnen 
een jaar mee van 
start te gaan

nee, we zijn wel van 
plan om hier binnen 
een jaar mee van 
start te gaan

2016
62%

2015
51%

2014
42%

2017
27%

2016
31%

2015
45%

2014
50%

2017
15%

2016
8%

2014
8%

2015
5%

2017
58%
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hoe komt u als organisa-
tie aan de informatie over 
de aanwezigheid van 
asbest in uw gebouwen 
en installaties? 

via een inventariesatie-
bureau

op basis van de ervarin-
gen van medewerkers

op basis van voor-
gaande projecten

Anders

Zijn er binnen uw 
organisatie medewerkers 
opgeleid om asbest te 
herkennen?

voert uw organisatie in 
gebouwen en installaties 
van voor 1994 altijd een 
asbestinventarisatie uit  
als daar werkzaamheden 
gaan plaatsvinden of 
alleen als u vermoedt dat 
er mogelijk asbest in zit?

ja, dit gebeurt altijd
nee, dit gebeurt 
momenteel alleen 
nog maar als er een 
vermoeden is van 
asbest
Anders

heeft u een calami-
teitenprocedure voor 
asbestcalamiteiten?

heeft uw organisatie 
standaard communicatie-
middelen voorbereid voor 
het geval zich een asbest-
calamiteit voordoet?

65% 52% 37%

55%

30%

62%

15% 26%

22%

8% 8%

20%

ja
nee
nee, maar we zijn 
wel van plan binnen 
één jaar op te 
stellen
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2016
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2015
32%

2014
38%

2017
31%

2016
26%

2015
20%

2014
18%

2017
29%

2016
23%

2015
16%

2014
30%

Bent u bekend met de 
stichting viA (verenigd 
industrie-overleg 
Asbest)?

ja nee

2017
34%

2016
33%

2015
16%

2017
66%

2016
67%

2015
84%
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54% 36% 36%

60%

32%

60%

18% 25%

39%

4% 8%

28%

2017 2016 2015 2014

nee, want onze men-
sen herkennen asbest 

vanuit hun ervaring
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24%
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34%
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31%

nee, maar dat zijn we 
wel van plan
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2016
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2015
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19%

ja
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59%
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50%
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17%
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carl jansen is Maintenance activity coördinator 
bij the dow chemical company (doW). binnen 
doW houdt hij zich bezig met alle asbestgerela-
teerde zaken. de industrie is een branche waar 
veiligheid én tijdsdruk een essentiële rol spe-
len. jansen geeft ons een inkijkje in de manier 
waarop een van de grootste industriële bedrijven 
van nederland omgaat met de recente veranderin-
gen in de asbestwereld. 

‘Veiligheid is in ons bedrijf prioriteit nummer 1’,  zegt Jansen 
stellig. ‘Dagelijks zijn er inspecties en klussen die volgens 
een strakke procedure stap voor stap moeten worden uit-
gevoerd en afgetekend. Die procedures worden regelmatig 
beoordeeld en indien nodig geüpdatet. Naast veiligheid is 
tijd ook een heel belangrijke factor in de industrie. In het ge-
val van asbest kiezen we áltijd voor de beste saneringsme-
thode, maar we zijn ook een bedrijf dat 24/7 doorgaat. Voor 
stilstand zijn onze installaties niet bedoeld. Eindcontroles 
moeten daarom altijd zo snel mogelijk worden uitgevoerd.’ 
 
couVeusetecHniek
‘Voor asbestsaneringen maken wij veelvuldig gebruik van 

de zogenoemde couveusetechniek, waarbij er een flap met 
een binnenzak om het asbesthoudend materiaal heen wordt 
geplakt. Naast de couveusezakken gebruiken we daarvoor 
ook op maat gemaakte couveusebakken. Voor het saneren 
van coatings maken we de laatste tijd veel gebruik van het 
spongeblasting-systeem. Dit systeem maakt gebruik van 
sponsjes die zijn voorzien van een schuurmiddel. Het voor-
deel daarvan is dat het veel minder stof veroorzaakt en het 
werkt onder een veel lagere druk dan de conventionele ma-
nieren van stralen.’
 
asbestserVer
Bij DOW werken ze niet met het LAVS maar met een eigen 
datamanagementsysteem. Jansen: ‘Op een aparte “asbest-
server” worden alle rapporten, analyses, vrijgaves en andere 
gegevens gedocumenteerd. Dit systeem is voor alle afde-
lingen in te zien. In mijn ogen brengt het LAVS de industrie 
weinig, het is duidelijk ontwikkeld voor de woningsector. 
Onze industriële installaties kunnen we er slecht in kwijt.’ 

training op Maat
Bij DOW hechten ze veel waarde aan kennis en kennisde-
ling. ‘Een goede opleiding van eigen medewerkers is erg be-

AAn heT woord

Carl Jansen 
Maintenance Activity Coördinator DOW

‘veiligheid is in ons Bedrijf 
prioriTeiT nuMMer 1’

langrijk om het asbestdossier in een groot bedrijf als DOW 
goed te kunnen begeleiden. Op elke afdeling zit iemand die 
een DTA-opleiding heeft gevolgd. Dankzij die kennis kunnen 
zij met zowel de opdrachtgever als aannemer in gesprek. 
Vanwege de nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk 
om als bedrijf je vakmensen het gewone DTA-examen te 
laten doen. Afhankelijk van de veranderingen in de asbest-
wereld organiseren we nu een jaarlijkse update voor al onze 
DTA’ers in de vorm van een speciale op maat gemaakte trai-
ning. De reacties hierop waren erg positief.’ 

geen spanningsVeld
In de industrie is het vaak de installateur die als aannemer 
in aanraking komt met asbest. Toch veroorzaakt die rolver-
deling volgens Jansen niet direct een spanningsveld tussen 
beide branches. ‘In de industrie merken we dat asbest moei-
lijke materie is voor aannemers die er geen ervaring mee 
hebben. Wat mag wel en wat mag niet? Om er zeker van 
te zijn dat ze niet de fout in gaan, kiezen ze meestal voor de 
veilige weg: ze willen niks met asbest te maken hebben. Er 
zijn echter ook aannemers die wél mogelijkheden zien, zoals 
pipingbedrijven die bereid zijn om op verantwoorde manie-
ren pakkingen te demonteren. Momenteel zijn wij bezig om 

daarvoor een methode te valideren. Dit doen we in samen-
werking met diverse aannemers.’

Via is VolWaardig gesprekspartner
De recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben 
ook geleid tot verschillende oplossingsgerichte initiatieven 
en samenwerkingsverbanden. Een goed voorbeeld is de 
stichting VIA (Verenigd Industrie Overleg Asbest) waarin 
industriële partijen hun krachten bundelen om de wet- en 
regelgeving rondom asbest beter toepasbaar te maken op 
de industrie. Jansen: ‘DOW is in de VIA vertegenwoordigd 
omdat dit bij uitstek het platform is voor asbestzaken in 
de industrie. Veel asbestwetgeving is gebaseerd op de 
woningbouw en daarom niet altijd duidelijk of werkbaar 
voor onze branche. Het doel van de VIA is om op basis van 
deskundigheid deel te nemen aan de totstandkoming van 
regelgeving. De stichting maakt deel uit van diverse werk-
groepen en commissies bij NEN en Ascert en heeft overleg 
op diverse niveaus met ministeries als EZ, I&M en SZW. Zo 
nu en dan is de VIA ook aanwezig bij het commissieover-
leg van de SER. Je kunt dus wel stellen dat we inmiddels 
als een volwaardig gesprekspartner worden gezien, ook in 
Den Haag.’
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Meten = Weten
uiT de prAkTijk

in veel industriële toepassingen zijn kerami-
sche vezels verwerkt. over het veilig werken 
met deze vezels zijn nog geen duidelijke 
arborichtlijnen vastgesteld. sgs search 
stelde samen met shin-etsu, ’s werelds 
grootste pVc-producent, een beheersplan 
op. Voornaamste doel: het beheersen van de 
blootstellingrisico’s aan keramische vezels 
tijdens werkzaamheden. 
 
Richard Bos, manager bij SGS Search Laboratorium, 
vertelt: ‘Uit een inventarisatie van installaties bij Shin-
Etsu wisten we dat er in de wanden van de fornuizen 
keramische vezels aanwezig waren. Tot dan toe was 
niet bekend hoe hoog de vezelconcentraties tijdens en 
na de stopwerkzaamheden waren en daarom werden 
die onder het strenge asbestregime uitgevoerd. Daar-
na hebben we volgens een uitgebreid meetplan in de 
fornuizen zowel stationaire achtergrondmetingen als 
PAS-metingen (Personal Air Sampling) verricht. Onder-
houdsmedewerkers en inspecteurs gingen voorzien 
van meetapparatuur dat fornuis in. Dat deden we tij-
dens verschillende stadia van onderhoudswerkzaam-
heden. Op die manier konden we de diverse blootstel-
lingrisico’s vaststellen.’ 
 
analytiscHe gegeVens
‘De luchtmonsters namen we met een goudbedampt 
filter waarna ze met behulp van Scanning Elektronen 
Microscopie (SEM) werden onderzocht om informatie 
te geven over de structuur. Ook hebben we bij Shin-
Etsu een elementenanalyse gedaan met een Röntgen-
detector (EDS). Dat leverde ons analytische gegevens 
op van de elementen waaruit het materiaal bestaat. 
Met deze techniek konden we bepalen of en hoeveel 
keramische vezels er aanwezig waren.’

Feit: uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat 38% 

van de respondenten uit de industrie in het beleid heeft 

opgenomen hoe hun medewerkers veilig kunnen werken 

met keramische vezels. 32% is van plan hier binnen een jaar 

aandacht voor te vragen.

 

draagVlak
‘Alle verzamelde feiten vormen de basis van een 
gedegen beheersplan en een eindrapportage. Het 
beheersplan bevat de werkzaamheden en de bijbeho-
rende beheersmaatregelen voor het veilig betreden 
van een vuurhaard tijdens een stop waarbij blootstel-
ling aan keramische vezels mogelijk is. Daarmee kan 
Shin-Etsu aan de slag: op welke manieren kunnen we 
de (kans op) uitstoot terugbrengen? En hoe kunnen 
de medewerkers hun werkwijze aanpassen om hier-
aan bij te dragen? Vaak is het mogelijk om met relatief 
eenvoudige ingrepen de uitstoot van keramische ve-
zels verder te verlagen. Zo’n beheersplan geeft inzicht 
en is een goede manier om duidelijk te maken dat het 
noodzakelijk is om deze maatregelen te nemen. Dat 
zorgt voor begrip en draagvlak bij je medewerkers. 
Behalve procesverbetering draagt het ook bij aan 
procesversnelling: zonder zo’n plan moet alles onder 
volledige asbestcondities gebeuren. Als uit de getal-
len blijkt dat je de situatie kunt vereenvoudigen, kan 
dat leiden tot tijdwinst en kostenreductie omdat je de 
werkzaamheden van verschillende aannemers veel 
beter op elkaar kunt aansluiten.’

 
keraMiscHe Vezels in industrie

Keramische vezels zijn net als glas- en steenwol zogenaamde 

Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze komen vooral voor 

in toepassingen die vragen om hittebestendig isolatie- en 

versterkingsmateriaal. Bij vervanging en onderhoudswerk-

zaamheden kunnen deze vezels vrijkomen. Tot nu toe zijn 

hiervoor nog geen duidelijke arborichtlijnen vastgesteld, zoals 

bij asbest wel het geval is. Er is grote behoefte aan eendui-

dige afspraken voor het veilig werken met keramische vezels. 

De Gezondheidsraad heeft wel grenswaarden voor maximale 

blootstelling aan keramische vezels bepaald. Ook zijn ze in 

2015 officieel toegevoegd aan de SZW-lijst van kankerverwek-

kende stoffen en processen. Onlangs is de normcommissie 

‘Keramische vezels’ opgericht, die de komende maanden een 

NEN-voorschrift gaat opstellen. Sommige organisaties uit de 

industrie en installatiebranche wachten verdere wetgeving 

niet af en nemen zelf maatregelen om veilig te werken met 

keramische vezels.

gasMaskers Met asbest
Ze zijn nog steeds in omloop: onlangs 
werden er nog meer dan 200.000 as-
besthoudende gasmaskers in beslag 
genomen in Limburg.

ook Hier zat Vroeger asbest in!
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‘ soMs Moet je creatief 
zijn’

 
rocHus dirVen
Analist bij sgs search
 
‘Als analist ben ik verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van eindcontroles na een sane-
ring. Mijn ervaring is dat de markt de gevol-
gen van de recente wijzigingen goed op-
pakt. Na een wat voorzichtig begin merk ik 
dat er nu veel eindcontroles in risicoklasse 
2A plaatsvinden. Voor mij als analist is er in 
feite weinig veranderd: het enige verschil 
is het aanvullend kleefmonsteronderzoek 
dat ik nu moet doen. Daarop worden meer 
containments afgekeurd, is mijn ervaring. 
In de industrie speelt behalve veiligheid 
ook tijdsdruk een grote rol: vaak staat men 
bij wijze van spreken naast me te wachten 
terwijl ik m’n werk doe om na afloop direct 
het proces weer te kunnen hervatten. Dat 
is weleens lastig, maar ik kan er goed mee 
omgaan. Belangrijk is dat je veilig kunt 
werken en altijd een Laatste Minuut Risico 
Analyse (LMRA) uitvoert. Soms kan er in 
de industrie geen containment worden 
opgebouwd. Op die momenten moet je 
creatief zijn om, in samenspraak met de 
opdrachtgever en mijn coördinatoren, tot 
een oplossing te komen waarmee ieder-
een uit de voeten kan. Enige flexibiliteit 
is belangrijk, de enige harde eis is dat het 
volgens de norm wordt vrijgegeven.’
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een positieve conclusie uit de nationale 
asbestenquête 2017: woningcorporaties 
zijn goed op de hoogte van de recente ver-
anderingen in de asbestmarkt. een van die 
veranderingen is het belang van de vraag 
van de opdrachtgever: die is nu leidend. 
Voorheen vroeg de opdrachtgever altijd 
om een type a of B inventarisatie, maar dit 
onderscheid is verdwenen. Woningcorpo-
raties vinden dat de aanpassingen in wet- 
en regelgeving voor meer duidelijkheid 
zorgen, maar dat saneringen ook duurder 
en omslachtiger worden. en woningcorpo-
raties staan weliswaar open voor nieuwe 
ontwikkelingen, het aantal acties om 
asbestdaken te saneren is echter (nog) niet 
toegenomen. 
 
Uit de enquête blijkt dat er vaker asbestinventarisaties 
worden uitgevoerd bij woningen van vóór 1994: 44% 
antwoordt dat dit standaard gebeurt, in 2016 was dit 

nog 36%. In 56% van de gevallen weten medewerkers 
welke vragen ze moeten stellen om de juiste inventari-
satie te krijgen. In het licht daarvan is het opvallend dat 
maar 36% van de woningcorporaties concreet maatre-
gelen heeft getroffen naar aanleiding van de gewijzigde 
wet- en regelgeving. Wel geeft 20% aan ermee bezig 
te zijn. Voorbeelden daarvan zijn het extra trainen van 
medewerkers, het aanpassen van de begroting en plan-
ning en het in gebruik nemen van het LAVS. Wat betreft 
saneringen is 70% volledig op de hoogte van de aanpak 
van saneringen in risicoklasse 2A. 83% maakt strakke 
afspraken met ketenpartners om de saneringstijd tot 
een minimum te beperken. Indien nodig plaatst 37% 
huurders een nacht op een andere locatie. De helft van 
de respondenten verwacht dat het aantal asbestsane-
ringen in 2017 verder zal stijgen.

 
LaVs Vaker geBruikt

Steeds meer woningcorporaties lijken het nut in te zien van 

het LAVS. Het systeem wordt vaker gebruikt: van 32% vo-

rig jaar naar 47% dit jaar.

Woningcorporaties 
zijn goed op de Hoogte    

Strakke afSpraken met ketenpartnerS
H

o
o

fd
st

u
k 

5 
W

o
n

in
g

co
rp

o
ra

ti
es

Bent u in het afgelopen 
jaar geconfronteerd met 
een asbestcalamiteit?

Ja
nee

51%49%

Heeft deze asbest-
calamiteit tot (een) 
aanpassing(en) in uw 
calamiteitenprotocol 
geleid?

4% 
21%75%

Ja, dit is volledig 
herzien
Ja, we hebben enkele 
aanpassingen gedaan
nee

Heeft deze asbest-
calamiteit geleid tot 
extra training van uw 
medewerkers?

17%83%

Ja
nee

56%

17%

27%

De asbestinventarisatie type a en type B zijn 
komen te vervallen. In plaats daarvan is de 
concrete vraag van de opdrachtgever leidend. 
Weten uw medewerkers welke vragen ze 
moeten stellen om de juiste inventarisatie te 
krijgen?

Ja
nee
nee, maar hier 
werken we aan

Saneringen in risicoklasse 2a vragen om een 
meer verfijnde eindschoonmaak, een langere 
pomptijd en een intensievere analyse middels 
Scanning elektronen microscopie. Bent u 
hiervan op de hoogte? 

22%

Ja, volledig
Ja, deels
nee

8%
70%

Stimuleert u binnen uw 
corporatie actief het 
gebruik van nieuwe sa-
neringstechnieken (zoals 
het miniContainment), 
waardoor overlast voor de 
huurder beperkt wordt?

25% 75%
   

Ja
nee

Werkt u met het Landelijk 
asbestvolgsysteem 
(LaVS)?

Ja
nee, we werken er 
nog niet mee maar 
zijn dit wel van plan
nee, we zijn dit niet 
van plan

2017 2017 2017

2017 2017 2017

   
2017

   
2016

   
2015

   
2014

47% 32% 32% 15%

38% 41% 44% 63%

15% 27% 24% 22%
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anticiperen op caLamiteiten
Veilig en gezond wonen wordt steeds meer een hot 
issue. Huurders stellen bovendien in toenemende 
mate hoge eisen aan duidelijke communicatie en 
heldere informatie. 85% van de respondenten geeft 
aan te communiceren met bewoners over de aan-
wezigheid van asbest in de woning. Vorig jaar was 
dit nog 79%. In het geval van een calamiteit is com-
municatie uiteraard cruciaal: in het afgelopen jaar 
werd de helft van de respondenten met een cala-
miteit geconfronteerd. Oorzaken zijn vaak (vloer)zeil 
dat niet correct is verwijderd of een beschadiging in 
een bewoonde woning door bijvoorbeeld zaag- of 
boorwerkzaamheden. Na zo’n calamiteit heeft 25% 
van de woningcorporaties het protocol aangepast. 
Om er beter op te kunnen anticiperen, heeft 17% 
na een asbestcalamiteit extra training(en) verzorgd 
voor de medewerkers. 

Wist u dat…

… 75% van de woningcorporaties het gebruik van nieuwe 

saneringstechnieken stimuleert? Het gaat dan vooral om 

technieken die ervoor zorgen dat bewoners veel minder 

overlast hebben van de werkzaamheden in en om hun 

huis. Goed voorbeeld zijn de ‘mini-equipments’ waarmee 

saneerders kleinschalige asbesttoepassingen heel gericht 

kunnen verwijderen zonder dat de woning ontruimd hoeft 

te worden.

geen extra acties ingezet om asBest-
daken te VerVangen
Het asbestdakenverbod is relevant voor woningcor-
poraties: veel woningen hebben bijvoorbeeld nog 
schuurtjes met asbestdaken. Bijna driekwart van de 
woningcorporaties is actief bezig met het vervangen 

van asbestdaken. Hoewel de overheid subsidies be-
schikbaar heeft gesteld, is het aantal acties om asbest-
daken te saneren vrijwel gelijk gebleven: vorig jaar lag 
dit percentage op 71%. 14% doet momenteel nog 
niets maar is wel van plan om binnen een jaar actie te 
ondernemen. 

normaaL doen oVer asBest?!

Een nuchtere en realistische kijk op asbestbeleid vraagt 

om verder te kijken dan emoties en onze opvatting over 

veiligheid. Op initiatief van enkele woningcorporaties is 

het samenwerkingsverband ‘Normaal doen over asbest?!’ 

ontstaan, waar ook koepelorganisatie Aedes zich bij heeft 

aangesloten. Zij gaan in gesprek met bestuurders, beleidsma-

kers en experts om kritisch te kijken of sommige processen 

met betrekking tot asbest saneren pragmatischer en meer 

risicogericht kunnen worden. De gedachte erachter is: als 

het met minder maatregelen kan, wordt het ook economisch 

interessanter. Veiligheid staat voorop, maar als er geld over-

blijft dat beter aan andere meer relevante, maatschappelijke 

thema’s kan worden besteed, is iedereen beter af. 

in deBat
Als marktpartij in de sector neemt ook SGS Search 
haar verantwoordelijkheid en draagt de nodige in-
put aan. Tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres 
op 25 september bieden we een podium om over 
dit onderwerp in gesprek te gaan. In de debatronde 
‘De zin en onzin rondom asbest’ gaan tafelgasten 
met elkaar in debat over de vraag: zijn de kosten en 
de bestuurlijke maatregelen rondom het asbestdos-
sier nog wel in verhouding tot het werkelijke maat-
schappelijke risico? Hoe vinden we een balans?  
Interesse? Kijk voor meer informatie op: 
www.asbestfeitencongres.nl

Heeft u naar aanleiding 
van de grenswaardever-
laging en de wijziging in 
de risicoklasse-indeling 
maatregelen getroffen 
in uw werkwijze bij 
asbestsaneringen? Gaat 
u bijvoorbeeld anders 
om met hoog risicosane-
ringen?

Ja
nee, maar we zijn 
hier wel mee bezig
nee, we gaan hier 
nog mee aan de slag
nee, dit doen we niet

36%24%

20% 20%

Communiceert uw 
woningcorporatie met 
bewoners over de 
aanwezigheid van asbest 
in hun woning? 

Ja
nee, en we zijn niet 
van plan om hier bin-
nen een jaar mee van 
start te gaan
nee, maar we zijn 
wel van plan om hier 
binnen een jaar mee 
van start te gaan

Het aantal asbest-
saneringen gaat in 2017 
ten opzichte van 2016 
binnen mijn corporatie:

Stijgen Gelijk blijven Dalen

Voert uw corporatie bij 
woningen van voor 1994 
altijd een asbestinventa-
risatie uit?

Ja, dit gebeurt altijd nee, dit gebeurt 
momenteel alleen nog 
maar als er een ver-

moeden is van asbest

anders

Ja
nee, maar we zijn 
wel van plan om 
binnen een jaar actie 
te ondernemen
nee, we zijn niet 
van plan om binnen 
een jaar actie te 
ondernemen

12%

14%

74%

Heeft uw corporatie 
al acties ingezet om 
de asbestdaken in 
het woningbestand te 
vervangen?

2017

2017

   
2017

85% 79% 80% 78%
4%

13% 14%
7%

17% 18%
2%

3%   
2016

   
2015

   
2014

2017
50%

2017
44%

2017
6%

2017
44%

2016
36%

2015
37%

2014
30%

2017
43%

2016
51%

2015
52%

2014
59%

2017
13%

2016
13%

2015
11%

2014
11%
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‘goed en betaalbaar wonen: dat is wat huurders 
willen en waar ze recht op hebben’, stelt rogier 
goes, beleidsadviseur Veilig en gezond Wonen 
bij aedes. ‘daar komt bouwkundig en installatie-
technisch veel bij kijken. uiteraard nemen cor-
poraties zelf zo goed mogelijk die verantwoorde-
lijkheid. ik ondersteun hen bij het uitvoeren van 
hun taken en aedes biedt hun een platform voor 
kennisuitwisseling en ontmoeting.’ Wij legden 
goes enkele opvallende resultaten uit de natio-
nale asbestenquête 2017 voor. 

  
de risico’s Van asBest
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat woningcor-
poraties vinden dat de aanpassingen in wet- en regelgeving 
op het gebied van asbest zorgen voor meer duidelijkheid en 
veiligheid. Maar saneringen worden ook duurder en omslach-
tiger. Goes: ‘De risico’s van asbest zijn natuurlijk al langer 
bekend en een belangrijk aandachtspunt voor corporaties. 
Helaas zien wij een dergelijke risicobenadering onvoldoende 
terug in de huidige regelgeving. Dan doel ik bijvoorbeeld 
op fenomenen als de afgezette binnenstad van Roermond 
waar geprobeerd is iedere losse vezel te pakken te krijgen. 
Of vensterbanken in woningen die met ingrijpende metho-

den verwijderd moeten worden, ondanks het feit dat steeds 
weer blijkt dat er helemaal geen vezels vrijkomen. Corpora-
ties zijn van mening dat ze te hoge kosten maken voor as-
bestsaneringen in verhouding tot de gezondheidsrisico’s. De 
veranderende wet- en regelgeving voor asbest is complex 
maar bij grote risico’s is extra veiligheid belangrijk en kan 
aangescherpte regelgeving nuttig zijn.’

ratio Versus emotie
Naast asbest zijn ook brandveiligheid, open verbrandings-
toestellen en constructieve problemen met galerijvloeren en 
balkons aandachtspunten voor Aedes: ‘Calamiteiten hebben 
het risicobesef doen toenemen en we moeten constateren 
dat de maatschappelijke acceptatie van risico’s is veranderd. 
“Veilig en gezond wonen” is als thema dan ook niet meer 
weg te denken en zal vermoedelijk in de toekomst alleen 
nog maar meer aandacht krijgen. Overigens bepleit Aedes 
voor asbest wel een nuchtere benadering waarbij een even-
wicht wordt gezocht tussen ratio en emotie’, aldus Goes.

doorgesLagen
Toch klinken er soms behoorlijk kritische geluiden vanuit de 
achterban van Aedes over de ‘doorgeslagen’, buitenpropor-
tionele regels en controles. De roep om inzicht en onder-

aeDeS pLeIt Voor
nuCHtere en eVenWICHtIGe 

BenaDerInG Van Het
aSBeStVraaGStuk 

scheid in het gepercipieerde risico versus het werkelijke risi-
co is hoorbaar. Goes is zich hier ook van bewust: ‘De wet- en 
regelgeving staat niet toe dat woningcorporaties een risico-
gestuurd saneringsbeleid hanteren. Wel zijn er mogelijkhe-
den om bij Ascert aan te tonen dat het asbestregime voor 
specifieke toepassingen niet hoeft te gelden. Daarin heeft 
Aedes samen met Bouwend Nederland en Koninklijke On-
derhoudNL (ondernemersorganisatie van specialisten in 
totaal vastgoedonderhoud, red.) de handschoen opgepakt. 
Uit validatiemetingen voor asbesthoudende beglazingskit is 
bijvoorbeeld gebleken dat verwijdering van deze toepassing 
onder risicoklasse 1 kan plaatsvinden. Daarvoor proberen 
we nu een protocol te realiseren. Maar in de praktijk blijkt dit 
nog zeer lastig te zijn.’  

Wat doet aedes?

Aedes is de vereniging van woningcorporaties in Nederland. Vrijwel alle  

woningcorporaties in Nederland, bijna 300, zijn lid van Aedes. Samen 

beheren zij 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wo-

nen. Die woningen vormen ongeveer een derde van de Nederlandse 

woningvoorraad. Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties, 

ook op het gebied van asbest. De vereniging is gesprekspartner van 

Ascert en van de ministeries van SZW en I&M. 

proportioneeL asBestBeLeid
‘Corporaties vinden dat het tijd is dat asbest als een nor-
maal en bespreekbaar onderwerp wordt gezien dat een 
“normale” oplossing verdient’, vervolgt Goes. ‘De forse 
investeringen die opdrachtgevers moeten doen voor het 

aan Het WoorD

Rogier Goes
Beleidsadviseur Veilig en Gezond Wonen Aedes
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ook Hier zat Vroeger asBest in!

aLs Warme Broodjes oVer de 
toonBank
Omdat asbest hittebestendig is, werd 
het veel toegepast in keukenappara-
tuur, zoals deze broodrooster. 
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verwijderen van asbest zijn niet in balans met de gezond-
heidsrisico’s. Neem nou de Nijmeegse corporatie Talis: zij 
hebben de ervaring dat huurders de risico’s van asbest 
soms realistischer inschatten dan overheidsbestuurders. 
Berucht voorbeeld is de asbestbrand in Roermond waarna 
de gehele binnenstad werd afgesloten. We proberen nu 
een beweging op gang te brengen naar een proportioneel as-
bestbeleid. Dat doen we samen met vertegenwoordigers 
uit het openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg en 
kennisinstituten.’ 

zeLf aan de knoppen met Het LaVs
Een andere prioriteit van Aedes is verdere professionalise-
ring van het asbestbeleid van corporaties. Goes: ‘Zij kunnen 
nog veel meer profiteren van elkaars ervaringen en kennis. 
Daarvoor bieden wij een platform en stimuleren het uitwis-
selen van inzichten. Het Landelijke Asbestvolgsysteem 
(LAVS) is een uitstekend middel voor corporaties om regie 
te voeren over hun asbestbeleid. Dat is ook de reden dat Ae-
des mede aan de wieg stond van het LAVS en daaraan finan-
cieel heeft bijgedragen via het opleidingsfonds FLOW. De 
wettelijke verplichting om het LAVS te gebruiken geldt wel-
iswaar niet voor opdrachtgevers, maar is een extra impuls 
voor corporaties om zelf aan de knoppen te zitten. Vandaar 
dat wij dit voorjaar in regionale bijeenkomsten onze leden 
voorlichting gaven over de meerwaarde van het systeem 
voor corporaties. En in een implementatietraject voor leden 
kunnen zij gebruikmaken van een speciaal voor corporaties 
geschreven LAVS-draaiboek.’ 

nieuWe saneringstecHnieken
Uit de enquête blijkt ook dat 75% van de corporaties het ge-
bruik van nieuwe saneringstechnieken stimuleert. Dit resultaat 
verheugt Goes: ‘Voor een overgereguleerde sector als de onze, 
waar ook huurders terecht hoge eisen aan de woningkwaliteit 
en -veiligheid stellen, is het lastig om met nieuwe technieken 
te werken. Dat dan toch zo’n groot aantal corporaties open-
staat voor nieuwe saneringstechnieken is een goed teken. 
Mooi voorbeeld zijn de “mini-equipments” die saneerders in 
staat stellen om zonder witte pakken en maskers kleinschalige 
objecten in bewoonde toestand te saneren.’

adequaat caLamiteitenpLan
De helft van de deelnemende woningcorporaties is weleens 
geconfronteerd met een asbestcalamiteit (een onverwachte 
asbestvondst). Een kwart heeft na zo’n calamiteit aanpas-
singen gedaan in het protocol. Goes herkent dit beeld: ‘Bij 
renovatiewerkzaamheden komt het wel eens voor dat cor-
poraties onverwachts met asbest worden geconfronteerd. 
Uit het inventarisatierapport is die aanwezigheid dan niet ge-
bleken. Soms hebben bewoners in het verleden zelf asbest-
houdende voorzieningen aangebracht, zoals vloerzeil. Ook 
kan asbest vrijkomen bij brand. Dit soort calamiteiten is niet 
helemaal te voorkomen, maar het is altijd een reden om de 
interne procedures aan te scherpen. Het is zaak om hier alert 
op te zijn en te zorgen voor een adequaat calamiteitenplan.’ 
 
duideLijke communicatie is essentieeL 
Huurders stellen in toenemende mate (hoge) eisen aan duide-
lijke communicatie en informatie. Resultaten uit de enquête 
laten zien dat corporaties meer waarde hechten aan com-
municatie met de bewoners over de (mogelijke) aanwezig-
heid van asbest. Goes beaamt dit: ‘Duidelijke communicatie 
is essentieel. Maar vaak ook lastig omdat dit onderwerp zo 
beladen is met emoties. We zien dat steeds meer corporaties 
werken met een meterkastkaart waarop huurders de eventuele 
aanwezigheid van asbest in hun woning kunnen herkennen. 
En in het geval van calamiteiten wordt gewerkt volgens het 
calamiteitenplan. Vaak wordt daarbij ook de GGD ingeschakeld 
zodat zij huurders onafhankelijk kunnen informeren.’
 
BeWonersteVredenHeid 
De helft van de deelnemende woningcorporaties verwacht 
dat het aantal asbestsaneringen in 2017 verder gaat stijgen. 
Tegelijkertijd is bewonerstevredenheid voor hen een steeds 
belangrijker onderwerp. Goes ziet een link tussen beide 
onderwerpen: ‘Een beladen onderwerp als asbest kan de 
bewonerstevredenheid zeker beïnvloeden. De mogelijke 
overlast bij een inventarisatie en zéker bij een sanering 
dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Het lijkt me een 
goed voornemen als opdrachtgevers, inventariseerders 
en saneerders gezamenlijk kijken hoe ze hieraan kunnen 
bijdragen’, besluit hij.

 
‘Veilig en gezond wonen is als thema niet meer 

weg te denken en zal vermoedelijk in de toekomst
alleen nog maar meer aandacht krijgen.’ 
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‘LaVs geeft in één oog-
opsLag grip op Het HeLe 
proces’ 
 
Wim Weijmans
Senior projectleider planmatig onderhoud bij 
Wonen Limburg
 
‘Mijn kennismaking met het LAVS verliep 
niet direct vlekkeloos: door digitale over-
belasting duurde het even voordat we een 
account hadden aangemaakt voor Wonen 
Limburg. Dat is uiteindelijk gelukt en 
vervolgens hebben we de implementatie 
volledig uitbesteed aan onze zeven keten-
partners die verantwoordelijk zijn voor het 
niet-planmatig onderhoud. Dat wilden ze 
overigens zelf ook graag. Uiteraard raad-
pleeg ik het systeem zelf regelmatig en 
blijven wij als woningcorporatie eigenaar 
van alles wat geregistreerd wordt in het 
LAVS. Ik merk nog geen positieve veran-
dering in het veld door het gebruik van het 
systeem. De meeste mensen vinden het 
maar lastig en omslachtig om er mee te 
(moeten) werken. Ik snap dat wel, het is 
toch een extra administratieve handeling. 
Maar als ze het goed doen, bespaart het 
iedereen een hoop ellende. Zélf zie ik er 
wel de voordelen van in: ik heb en houd 
dankzij het LAVS in één oogopslag grip 
op het hele proces. Er is geen excuus 
meer om werkzaamheden onnodig uit te 
stellen. Dat inzicht draagt bij aan een ade-
quate opvolging in het gewenste tempo.’
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een groot voordeel van de nieuwe wet- en 
regelgeving is dat deze zorgt voor meer 
persoonlijke bescherming en veiligheid voor 
medewerkers; ook in de installatiebranche. 
een positieve conclusie uit de nationale 
asbestenquête 2017. naast de bouw is de 
installatiebranche de sector met de meeste 
blootstellingen aan asbest. naar eigen zeggen 
hebben de meeste installatiebedrijven hun be-
leid op orde. concrete maatregelen als gevolg 
van de recente veranderingen blijven echter 
uit. ook zijn medewerkers vaak onvoldoende 
opgeleid voor het herkennen van asbest. 
 
De mate van respons op de enquête vanuit de 
installatiebranche bleef dit jaar wat achter. Daardoor 
rijst de vraag hoe hoog het thema asbest bij instal-
lateurs op de agenda staat. Ondanks de daling in 
aantal respondenten uit de installatiebranche (van 
35 naar 26), geven de reacties ons wel goed inzicht 
in wat er leeft en wat men tot nu toe vindt van de 
aangepaste wet- en regelgeving. De respondenten 
geven aan dat binnen hun organisatie de aandacht 
voor asbest toeneemt. Dat geldt ook de voor de 

brancheverenigingen zoals VOMI en UNETO-VNI. 
Deze toegenomen aandacht is enerzijds veroorzaakt  
door de verscherpte arbowetgeving en door flinke 
boetes die in het verleden zijn uitgedeeld voor het 
onrechtmatig verwijderen van asbest. Anderzijds 
ook om opdrachtgevers (uit de woningbouw en 
industrie) beter van dienst te kunnen zijn. 
 
asbestbeleId op orde
Uit de enquête blijkt dat alle respondenten in de 
installatiebranche een beleid met betrekking tot as-
best hebben opgesteld. 92% vermeldt daarin ook 
hoe de organisatie medewerkers moet voorlichten 
over asbest. Over de handelswijze bij het aantref-
fen van asbest heeft 78% afspraken gemaakt: 
daarvan legt 92% het werk stil en informeert 
eerst de opdrachtgever. 4% schakelt direct een 
inspectiebureau in. Sowieso vraagt 84% van de 
respondenten een asbestinventarisatierapport op 
voor aanvang van de werkzaamheden, of al bij het 
uitbrengen van een offerte of plannen van een 
klus. De helft geeft bij de opdrachtgever aan de 
klus niet te starten zonder asbestinventarisatie. 
19% zegt dit wel te doen. 

Meer persoonlijke bescherMing
en veiligheid
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heeft u naar aanleiding van de grenswaarde-
verlaging en de wijziging in de risicoklasse-
indeling maatregelen getroffen in uw 
werkwijze bij asbestsaneringen die door 
derden worden uitgevoerd? 

22% 22%

22%
34%

ja, en dit is afgerond
ja, we zijn hier nog mee bezig
nee, we gaan hier nog mee aan de slag 
nee, dit doen we niet

de asbestinventarisatie type A en type b 
zijn komen te vervallen. in plaats daarvan 
is de concrete vraag van de opdrachtgever 
leidend. beschikken uw medewerkers over 
de inhoudelijke kennis om te beoordelen of 
het asbestinventarisatierapport aansluit bij de 
onderzoeksvraag?

35%

43%

9%

13%

ja
nee
nee, maar hier werken we aan
nee, we werken samen met saneerder/
andere adviseur om onderzoeksvraag goed 
te formuleren

bent u ervan op de hoogte dat sommige as-
besttoepassingen (zoals asbesthoudende pak-
kingen) sinds de nieuwe risicoklasse-indeling 
mogelijk in een andere risicoklasse vallen?

69%

31%

ja
nee

staat in het asbestbeleid hoe de organisatie 
de medewerkers voorlicht over de aanwezig-
heid van asbest in gebouwen en installaties? 

3%

ja
nee, we zijn wel van plan om hier binnen 
een jaar mee van start te gaan
nee, we zijn niet van plan om hier binnen 
een jaar mee van start te gaan

92%

8%

91%

5%

2017

2016

heeft u een procedure voor asbestcalamitei-
ten? denk hierbij aan een onverwachte vondst 
van asbest tijdens werkzaamheden.

ja
nee, zijn wel van plan om deze binnen een 
jaar op te stellen
nee, zijn niet van plan dit binnen een jaar 
op te stellen

3%

91%

5%

2016 

4%

96%2017 

vragen de medewerkers in uw organisatie 
opdrachtgevers naar een asbestinventarisa-
tierapport en eventuele eindcontroles voordat 
ze werkzaamheden uitvoeren aan oudere 
gebouwen en installaties (van voor 1994)?

ja, bij het uitbrengen van een offerte
ja, bij het plannen van een klus
ja, bij start werkzaamheden
nee, nooit 
nee, we zijn wel van plan om hier binnen 
een jaar mee van start te gaan

57%

19%

8%

4%

12%

63%
17%

11%
9%

2016 

2017

2017 2017 2017

beleId op orde,
kennIs blIjft acHter     
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Maatregelen blIjven uIt
Bijna driekwart van de respondenten is op de 
hoogte van het feit dat sommige asbesttoepas-
singen in een andere risicoklasse kunnen vallen. 
Opvallend is dat slechts 22% ook echt maatregelen 
heeft doorgevoerd in de werkwijze bij asbestsane-
ringen die door derden worden uitgevoerd. Even-
eens 22% zegt hier nog mee bezig te zijn. 34% zegt 

(vooralsnog) geen actie te ondernemen. Toch heeft 
de verlaging van de grenswaarde veel impact op 
de installatiebranche: voorheen mochten sommige 
asbesttoepassingen in risicoklasse 1 eigenhandig 
verwijderd worden. Onder de nieuwe regeling 
kunnen deze toepassingen in risicoklasse 2 vallen, 
wat betekent dat bedrijven verplicht zijn om een 
gecertificeerde saneerder in te schakelen. 

Medewerkers vaak onvoldoende
opgeleId
De installatiebranche heeft het asbestbeleid welis-
waar op orde, opmerkelijk contrast is het opleidings-
niveau van medewerkers als het gaat om asbest. Uit 
de enquête blijkt dat in 37% van de gevallen minder 
dan een kwart van het personeel is opgeleid voor 
het herkennen van asbest. Bij iets meer dan een 
kwart van de respondenten ligt dat aantal tussen de 
26 en 50% van het personeel. Iets meer dan een 
derde van de medewerkers beschikt over voldoende 
kennis om te kunnen beoordelen of het asbestin-
ventarisatierapport aansluit bij de onderzoeksvraag. 
Logische vervolgvraag zou zijn in hoeverre een 
asbestbeleid zinvol is als medewerkers niet weten 
hoe ze dit in de praktijk moeten uitvoeren. 

Maken de medewer-
kers in uw organisatie 
voorafgaand aan een klus 
afspraken over de wijze 
van handelen bij een 
onverwachte asbest-
vondst?

ja
nee, we zijn wel van 
plan om hier binnen 
een jaar mee van 
start te gaan
nee

78% 88%
9%

13% 6%
6%

2017 2016 

leggen uw medewerkers 
het werk stil bij een on-
verwachte asbestvondst? 
Meerdere antwoorden 
mogelijk.

hoeveel procent van uw 
uitvoerende personeel 
is opgeleid om asbest te 
herkennen?

feIt: vrIjwel alle respondenten (96%) uIt de InstallatIebrancHe 
Hebben een procedure voor asbestcalaMIteIten.

Wat doen de medewer-
kers in uw organisatie 
als er geen asbestin-
ventarisatie aanwezig 
is bij werkzaamheden 
aan oudere gebouwen 
en installaties (van voor 
1994)?

geven bij opdrachtgever 
aan klus niet te starten 

zonder asbest-
inventarisatie

2017
50%

2016
67%

starten toch 
met de klus

2017
19%

2016
19%

Anders

2017
31%

2016
14%

ja, en ze schakelen een 
inspectiebureau in

Anders

2017
4%

2016
6 %

2017
19%

ja, en ze informeren de 
opdrachtgever

2017
92%

2016
100%

Minder dan 25%

2017
37%

2016
44%

Tussen de 26 en 50% Tussen de 51 en 75% Meer dan 75%

2017
27%

2016
31%
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‘In de installatiebranche neemt de aandacht voor 
asbest toe, maar de échte kennis is nog onvol-
doende.’ een constatering van Mari garcia, jurist 
bij uneto-vnI. uneto-vnI is de ondernemers-
organisatie voor de installatiebranche en de 
technische detailhandel. als een van de grootste 
werkgeversorganisaties van nederland zijn ze 
een factor van betekenis. ‘asbest is natuurlijk altijd 
als een belangrijk item gezien. Men weet dat het 
gevaarlijk is en kent de veelvoorkomende toepassin-
gen, maar ook vandaag de dag ontbreekt het nog aan 
gedetailleerde kennis over “verborgen” asbest.’ 

Kennis overdragen en het bewustzijn vergroten: als het op 
veilig werken met asbest aankomt zijn dat twee belangrijke 

doelstellingen van UNETO-VNI. ‘Dat is nodig omdat veel van 
onze leden niet bekend zijn met “verborgen” asbest, daar 
waar het niet direct zichtbaar is’, vertelt Garcia. ‘Als bran-
chevereniging hebben we een grote slagkracht en daarmee 
een belangrijke rol in kennisdeling en informatievoorziening.’ 

arbocatalogus
‘In 2012 kwam het verzoek vanuit Inspectie SZW (ISZW) 
om gezamenlijk een congres te organiseren over asbest en 
kwarts. Dat sloeg aan bij onze leden, er was echt behoefte 
aan. In 2015 hebben we een uitgebreide Arbocatalogus ge-
maakt met daarin álle ins en outs op het gebied van veilig 
werken met asbest. Zeker gezien de recente ontwikkelingen 
blijft het onderwerp asbest absoluut op de agenda staan, 
bijvoorbeeld tijdens de arbo-bijeenkomsten die we organise-

ren. Het contact tussen UNETO-VNI en ISZW is overigens 
heel goed. We houden elkaar goed op de hoogte van actuele 
zaken. Waar mogelijk ondersteunen we elkaar in onze werk-
zaamheden’, zegt Garcia.
 
gevarIeerde acHterban
‘Onze achterban is erg gemêleerd: grote bedrijfsnamen die 
iedereen wel kent, maar ook een heel grote groep kleine 
ondernemingen. Als branchevereniging is het de kunst om 
ook hen te bereiken en te betrekken bij belangrijke thema’s 
als veilig werken. Dat doen we door heel aandachtig in te 
spelen op de diverse achtergronden van onze leden. Bijvoor-
beeld door heel concreet uit te leggen hoe je een waterdicht 
en helder contract opstelt. Grote bedrijven hebben dat al-
lemaal prima zelf geregeld, maar voor kleine ondernemers 

is het vaak best lastig. Zeker op het gebied van veiligheid 
rammelt het nogal eens. Met voorbeeldcontracten leggen 
we heel duidelijk uit wat er in zo’n contract moet staan. Ver-
volgens moeten ze er natuurlijk ook zelf naar handelen. Ook 
al is het misschien goedkoper en sneller om een ladder te 
gebruiken in plaats van een hoogwerker, leg heel duidelijk 
uit aan je opdrachtgever dat je hecht aan de veiligheid van je 
werknemers en dus bepaalde keuzes maakt’, aldus Garcia.

verlagIng grenswaarde
De verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbest 
heeft ook impact op de installatiebranche. Sommige asbest-
toepassingen vielen voorheen in risicoklasse 1, waarbij in-
stallateurs het zelf mochten verwijderen. Onder de nieuwe 
regeling kunnen sommige van deze toepassingen behoren 

AAn heT Woord

Mari Garcia
Jurist UNETO-VNI

 ‘MeT z’n állen
krAchTig opereren

kAn zorgen voor een 
gezondere en veiligere 

WerkoMgeving’
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ook HIer zat vroeger asbest In!

op de reM
Bij het sleutelen aan oldtimers loop je 
de kans om asbest tegen te komen in 
de remmen. Het slijtvaste materiaal 
was hier ideaal voor. 

tot risicoklasse 2. Dat betekent dat ze nu een gecertificeer-
de saneerder moeten inschakelen. Garcia: ‘De belangrijkste 
vraag voor ons is: wat zijn de gevolgen? Hoe pakt het in de 
praktijk uit? Het kan twee kanten op: aan de ene kant is het 
goed nieuws omdat het een stukje onzekerheid weghaalt. 
Als er minder toepassingen in risicoklasse 1 zijn, wordt de 
installateur ook minder geconfronteerd met asbest. Ander-
zijds is het vanuit commercieel oogpunt natuurlijk jammer: 
we komen praktijksituaties tegen waarin het héél duidelijk 
is dat het om een (voormalig) risicoklasse 1-toepassing gaat. 
Als de regels goed en helder opgesteld zijn, is het natuurlijk 
efficiënter als bepaalde werkzaamheden door de installateur 
zelf kunnen worden verricht. Zeker als er geen enkel risico 
op blootstelling is. We bekijken het dus van twee kanten.’  

spannIngsveld
Veel installateurs werken als opdrachtnemer voor diverse op-
drachtgevers in bijvoorbeeld de industrie en woningbouw. Als 
er asbest in het spel is, zorgt dat vaak voor spanningen. Dat 
ziet ook Garcia. ‘In zulke gevallen constateren wij dat de op-
drachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden aangeeft: 
er zit geen asbest. Achteraf blijkt dit dan niet te kloppen. Die 
opdrachtgevers zijn zelf ook niet goed op de hoogte van de 
aanwezigheid van asbest. Hier valt nog winst te behalen. Wij 
adviseren onze leden met klem: check het van tevoren van A 

tot Z. Zorg dat je een asbestinventarisatierapport hebt, en zo 
niet, eis het. Je kunt iemand simpelweg niet op z’n blauwe 
ogen vertrouwen. Ook maken wij regelmatig mee dat een 
opdrachtgever bepaalde informatie heeft, maar die niet op 
de juiste manier deelt, waardoor onze leden onnodig worden 
geconfronteerd met asbest. Dat probleem wordt echt te ge-
makkelijk verschoven: ik vind dat opdrachtgevers in dit soort 
praktijksituaties té weinig verantwoordelijkheid nemen.’ 
 
dIaloog aangaan
Het spanningsveld tussen de opdrachtgevers en de instal-
latiebranche zorgt soms ook voor oneerlijke concurrentie. 
Garcia beaamt dit: ‘Helaas heeft niet iedereen de keuze 
om “nee” te zeggen tegen een bepaalde klus waarbij veilig 
werken niet gegarandeerd is. Dat is natuurlijk gemakkelijk 
gezegd, maar niet als je een eigen zaak draaiende moet hou-
den. Toch proberen wij onze leden ervan te overtuigen dat 
als een opdrachtgever fout handelt ze zich moeten afvragen: 
moet ik deze klus wel aannemen? Alleen als we met z’n 
állen krachtig opereren en onze poot stijf houden, zal het 
resultaat opleveren en zorgen voor een gezondere en veili-
gere werkomgeving. Als branchevereniging gaan we hierin 
nog een stapje verder: we gaan ook met opdrachtgevers in 
gesprek. Door die dialoog aan te gaan, verschuift ook hun 
bewustwording. Maar er valt nog wel een slag te slaan.’

‘Grote bedrijven hebben het allemaal 
prima zelf geregeld, maar voor kleine 
ondernemers is het vaak best lastig. 
Zeker op het gebied van veiligheid

rammelt het nogal eens.’
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sinds twee jaar is sgs search vaste adviseur 
van engIe op het gebied van asbest. onlangs 
realiseerde sgs search een werkinstructie 
voor het verwijderen van asbestpakkingen 
die vallen in risicoklasse 1: een toepassing 
waar engIe regelmatig mee te maken heeft. 
dankzij deze werkomschrijving kunnen 
medewerkers deze werkzaamheden gemak-
kelijk zelf uitvoeren.

Frank Höppener, projectmanager bij SGS Search, ver-
telt: ‘In 2015 heeft ENGIE een incident gehad met 

werkInstructIe voor 
‘laagdreMpelIge’ 
asbestverwIjderIng
   

UiT de prAkTijk

‘asbestbeleId Is té be-
langrIjk oM de kantjes 
er vanaf te lopen’ 
 
karIn wIjnacker
Facility Management engineer bij Aspen oss 
 
‘In 2015 hebben wij een volledige 
asbestinventarisatie A laten uitvoeren 
voor al onze gebouwen. Door de nieuwe 
risicoklasse-indeling is nu voor ieder “oud” 
inventarisatierapport een inlegvel nodig 
en soms een nieuwe SMA-rt-uitdraai. Dat 
is één van de gevolgen van de nieuwe 
wetgeving waar ik het meest mee te 
maken heb. Ik merk ook dat installateurs 
tegenwoordig zelf veel nadrukkelijker 
vragen om informatie rondom asbest-
rapportages. Voorheen gingen ze gewoon 
aan het werk en moesten wij ze nog 
weleens afremmen omdat er mogelijk 
asbest aanwezig was. Nu zie je dat 
installateurs voorzichtiger zijn geworden. 
Dat is echt een verschil. Wij voelen ons 
ook verantwoordelijk voor een goede en 
veilige werkomgeving voor de installateur. 
Toch ben ik wel geschrokken van verhalen 
over bedrijven die eronderuit proberen te 
komen. Ik weet dat het veel geld kost om 
de juiste informatie aan te reiken, maar 
wij vinden dit gewoon té belangrijk om de 
kantjes er vanaf te lopen. In het verleden 
hebben we bij Aspen helaas wat inciden-
ten gehad rondom asbest. Om die reden 
krijgen alle monteurs van onze technische 
dienst training in asbest herkennen. En 
sinds wij zelf drie asbestdeskundigen in 
dienst hebben, hebben we een uitgebreid 
asbestbeleid om te voorkomen dat door 
onzorgvuldig- of ondeskundigheid mede-
werkers worden blootgesteld aan asbest.’

asbest. Een wake-up call. Dat ENGIE daarop besloot 
vanwege de grote risico’s helemaal niets meer met 
asbest te doen, was een logische reactie. Maar als 
blijkt dat je concurrenten wél zelf aan de gang gaan 
met asbestverwijdering, verslechtert dat je positie in 
de markt.’ 

rIsIcoklasse 1-pakkIngen
‘Bij ENGIE komen ze in hun werk veel asbestpakkin-
gen tegen die volgens de wet in risicoklasse 1 vallen 
en door eigen mensen verwijderd mogen worden, 
inclusief flenzen. ENGIE heeft SGS Search gevraagd 
om een werkinstructie op te stellen waarin stap voor 
stap wordt uitgelegd hoe hun medewerkers dat moe-
ten doen. In nauwe samenwerking met ENGIE is dat 
gelukt: na toetsing door een veiligheidskundige is 
de werkinstructie goedgekeurd en kan deze worden 
geïmplementeerd in de organisatie. Wij hebben die 
saneringen begeleid en vervolgens ook een luchtme-
ting uitgevoerd om de methode nogmaals te beves-
tigen. Ook zijn er foto’s gemaakt die zijn toegevoegd 
aan de werkinstructie om de aanpak nog duidelijker 
te maken. Het eindproduct is goed ontvangen bij EN-
GIE. In mijn ogen zou het sowieso goed zijn als voor 
de installatiebranche één allesomvattende, eenduidi-
ge instructie komt waarin duidelijk staat wat wel mag 
en wat niet. Er zijn immers meerdere invalshoeken.’ 



ASBESTFEITEN MAGAZINE70 71ASBESTFEITEN MAGAZINEHoofdstuk 7 Asbest in Het buitenlAnd Asbest in Het buitenlAnd Hoofdstuk 7

nederlAnd
internAtionAAl
koploper in Asbest-
onderzoek en
-verwijdering 

Asbest in het buitenlAnd
H

o
o

fd
st

u
k 

7 
A

sb
es

t 
in

 H
et

 b
u

it
en

lA
n

d

er is internationaal groeiende aandacht voor 
veiligheid, gezondheid en (werk)milieu. we 
zien om ons heen dat zowel handhavende 
instanties als werkgevers actief bezig zijn om 
de leef- en werkomgeving veiliger en ge-
zonder te maken. in nederland speelt asbest 
daarin nog altijd een belangrijke rol. Maar hoe 
zit dat in het buitenland? Hoe brengen we onze 
kennis ook over de landsgrenzen heen? 
 
De kennis en ervaring die Nederland op het gebied 
van asbest heeft en nog gaat ontwikkelen, zijn in 
breder samenwerkingsverband op Europees en we-
reldniveau in te zetten om asbest voorgoed uit de 
wereld te helpen. Helaas zijn er nog verschillende 
landen waar asbest wordt gewonnen en verwerkt. 
Uiteindelijk moeten die landen zélf tot het inzicht en 
besef komen dat ze de toekomst van mens en milieu 
gevaarlijk op het spel zetten. Misstanden zijn te voor-
komen door kennis over te dragen en de bereidheid 
om samen te werken. 
 
Asbest Als exportproduct
De cijfers zijn schokkend: elk jaar wordt nog twee 
miljoen ton asbesthoudende materialen naar ontwik-
kelingslanden geëxporteerd. In die landen zijn wei-
nig tot geen regels voor de omgang met asbest. Zo 

wordt in Afrika veelvuldig gebruik gemaakt van goed-
kope asbestcementleidingen voor water- en rioolaf-
voer. Maar het beperkt zich niet tot de derde wereld: 
in de grootste asbestmijn ter wereld, gelegen in de 
plaats Asbest in Rusland, verdienen mijnwerkers nog 
altijd hun brood met het delven van asbest. De Rus-
sische inwoners lijken zich niet te bekommeren om 
de schadelijke gevolgen van asbest. Integendeel: ze 
zijn juist trots op hun exportproduct.

verduurzAMingsslAg
Nederland is internationaal koploper op vlak van as-
bestonderzoek en -verwijdering. Onze wetgeving is 
strenger dan waar dan ook ter wereld, onze inspec-
tie- en verwijderingsbranche is professioneel. Boven-
dien zijn we koploper op het vlak van medisch onder-
zoek. Hier zijn we niet vanzelf gekomen en we zijn er 
ook nog niet. Feit is echter wel dat een grote en pro-
fessionele bedrijfstak zichzelf dagelijks hard maakt 
voor een asbestveilig Nederland. De opgave van het 
saneren van asbestdaken zou Nederland dan ook niet 
alleen moeten zien als een economische last, maar 
juist als momentum moeten benutten om onze leef-
omgeving écht te verbeteren. Door niet alleen het as-
best te verwijderen maar direct een verduurzamings-
slag te maken. Door asbestafval te herwaarderen tot 
grondstof en door via goed geïsoleerde en energie-

opwekkende daken een substantiële bijdrage te le-
veren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. 

over de grenzen
Als specialist op het gebied van asbest levert SGS 
Search diensten in de vorm van inspectie, advies, 
onderzoek en opleiding. Onze ambitie is om SGS zo 
goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van 
kennis en kunde die we in Nederland al toepassen. 
Steeds meer grote internationale bedrijven willen 
een vaste ‘asbestpartner’ voor al hun vraagstukken, 
in welk land op welk continent dan ook. SGS Search 
combineert the best of both worlds: sterke lokale 
roots en fingerspitzengefühl aangevuld met een we-
reldwijd SGS-netwerk. Die koppeling tussen lokale 
knowhow en een wereldwijd netwerk levert veel 
mooie projecten op. 
 
in debAt op Het nAtionAle 
Asbestfeitencongres
Op maandag 25 september 2017 organiseert SGS 
Search voor de 10e keer het Nationale AsbestFeiten-

Congres. In een talkshow onder leiding van Roelof 
Hemmen (voormalig anchorman bij RTL Nieuws, nu 
journalist bij BNR) en Udo Waltman (directeur SGS 
Search) gaat het publiek met elkaar in debat over di-
verse actuele asbestvraagstukken. Tijdens een van 
de debatrondes ‘zoomen we uit’ en richten we onze 
blik op het buitenland. Maxime Verhagen (voorzitter 
Bouwend Nederland), Daan Prevoo (lid van college 
van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg) en 
Ruud Hoosemans (LTO Programmamanager Agro 
Asbest Veilig) schuiven aan en reageren onder meer 
op de stelling: ‘het asbestdakenproject is de ideale 
aanleiding om een stap te maken en is de ideale 
testcase voor de Nederlandse asbestbranche. Als 
we deze klus kunnen klaren ligt hier in potentie een 
internationaal exportproduct. Daarmee kunnen we 
vanuit onze expertise internationaal groeien, net als 
in het verleden is gelukt met onze kennis over wa-
termanagement’. 

U bent van harte uitgenodigd! Kijk voor meer infor-
matie op: www.asbestfeitencongres.nl
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Hoe kan de wereldwijde ‘asbestepidemie’ worden 
gestopt? een lastige vraag. gert van der laan is 
klinisch arbeidsgeneeskundige en richtte in 1990 
het nederlands centrum voor beroepsziekten op. 
wij vroegen hem naar de oorzaak van die grote 
internationale verschillen in de visie op en aanpak 
van de schadelijke gevolgen van asbest. 
 
Late lessons from early warnings… Een schrijnende conclu-
sie in een presentatie die Van der Laan verzorgde tijdens 
de EU-topconferentie Together for disease-free workers in 
Brussel. Hij schreef diverse publicaties over beroepsziekten, 
waaronder mesothelioom. Ook is hij lid van verschillende in-
ternationale werkgroepen over beroepsziekten en adviseur 
van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER.  
‘Weet je: het is al heel lang bekend dat asbest schadelijke 
effecten heeft op de gezondheid. Helaas lieten en laten écht 
goede maatregelen erg lang op zich wachten.’ 
 
bizArre ontdekking
‘In de jaren zeventig was mijn leermeester, professor Ziel-
huis, ook promotor van Jan Stumphius (1920-1983): hij was 

de eerste Nederlander die het verband tussen asbest en me-
sothelioom aantoonde. Als bedrijfsarts van scheepswerf De 
Schelde in Vlissingen kreeg hij veel te maken met havenwer-
kers die ziek werden na blootstelling aan asbest. Stumphius 
heeft de resultaten van zijn onderzoek gepubliceerd in zijn 
proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking (1969). Het was 
toen een bizarre ontdekking: een ziekte die daarvoor bijna 
niet voorkwam, veroorzaakte ineens vele dodelijke slacht-
offers op Walcheren. De meesten hadden als isoleerder of 
scheepstimmerman op de scheepswerf gewerkt. Sindsdien 
wordt zijn onderzoek als toonaangevend beschouwd in de 
rechtszaken die zijn gevoerd over asbest’, aldus Van der 
Laan. Wie denkt dat Nederland hierin baanbrekend was, 
heeft het mis: ‘Wereldwijd was het gevaar van asbest al 
bekend.’
 
Anything But Chrysotile
‘De grote internationale verschillen in de perceptie van as-
best hebben vaak een economische reden’, verklaart Van 
der Laan. ‘In Rusland en Kazachstan produceren ze nog 
dagelijks asbest en hebben ze een actieve asbestlobby. 
In Canada is de asbestmijn pas vorig jaar gesloten. Na het 

openbaar worden van de kankerverwekkende potentie van 
asbest duurde het nog tientallen jaren voor het tot een ver-
bod kwam: in Nederland met het Asbestbesluit (1993) en 
op Europees niveau met een verbod in 2005.’ Economische 
belangen, waaronder werkgelegenheidsargumenten en een 
sterke lobby door de asbestindustrie, hebben bij deze trage 
gang van zaken een rol gespeeld. Van der Laan: ‘Neem nou 
die Canadese onderzoekers die, financieel ondersteund door 
asbestproducenten, de zogenaamde “ABC-mythe” in stand 
proberen te houden. Onder het mom Anything But Chryso-
tile beweren zij dat de asbestkankers niet door chrysotiel 
worden veroorzaakt, maar alleen door blootstelling aan het 
nog sterker kankerverwekkende bruine of blauwe asbest. Zij 
verdedigen ook het veelvuldig gebruik van goedkope asbest-
cementleidingen als water- en rioolleiding: hiermee zouden 
in Afrika miljoenen infectieziekten worden voorkomen. De 
Chrysotile Association uit de Oeral verspreidt nog steeds 
soortgelijke informatie (“saving lives with chrysotile”).’

lAngzAAM en Moeilijk proces
Van der Laan verwacht weliswaar dat hierin verandering 
gaat komen, maar dat dat ontzéttend langzaam zal gaan. ‘In 

Rusland en in Kazachstan zijn de asbestmijnen nog gewoon 
open, de asbestproductie wereldwijd is nog maar langzaam 
aan het dalen. Internationale organisaties zoals de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) en de International Labour 
Organization (ILO) zetten zich ook in voor verandering, maar 
het is een heel langzaam en moeilijk proces om te keren. 
En zelfs de WHO zegt niet “er moet een wereldwijd verbod 
komen op het gebruik van asbest”, maar “wij willen naar 0 
asbestslachtoffers”. Daar zit een verschil in.’ 

strAkke wet- en regelgeving
‘Een absoluut vereiste is uiteraard een sterke overheid die 
middels goede inspectie en strakke wet- en regelgeving 
handhaaft. Maar dan nog is er veel werk te doen, ook in Ne-
derland. Zodra er door maatregelen banen verloren dreigen 
te gaan, komt de vakbeweging in actie. Dat zag je bijvoor-
beeld toen in 1985 de Eternit-fabriek in Goor gesloten dreig-
de te worden vanwege de gevaren voor de gezondheid. De 
provincie en gemeente deelden toen die vrees. Bob Ruers 
heeft er een indrukwekkend proefschrift over geschreven. 
En als je ziet hoe er in de agrarische sector soms nog tegen 
asbest wordt aangekeken: sommige boeren rijden op hun 

lAte lessons from
eArly wArnings

AAn het woord

Gert van der Laan 
Klinisch arbeidsgeneeskundige, 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
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ook Hier zAt vroeger Asbest in!

let it snow…
Dat de risico’s van asbest in de vorige eeuw 
niet bekend waren, blijkt wel uit dit doosje 
nepsneeuw voor in de kerstboom. Ameri-
kanen strooiden dit vrolijk rond tijdens de 
feestdagen. 
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erf gewoon door asbestpuin heen. Als je ze daarop wijst, 
is de reactie: “overdrijf niet zo”. Het dringt soms maar heel 
langzaam door tot bestuurders en bevolking dat gezondheid 
toch wel heel zwaarwegend is.’ 

Asbest voorgoed de wereld uit
Welke aanpak is nodig om asbest en mesothelioom voor-
goed de wereld uit te krijgen? Van der Laan: ‘Dat is een heel 
lastige kwestie. Allereerst moeten we zorgen dat er nergens 
meer asbest gebruikt wordt. Daar zijn we in de westerse lan-
den tamelijk ver mee. En daar waar het asbest nog zit, moet 
het op een fatsoenlijke manier worden verwijderd. Maar 
voordat het zover is… Eerst moeten alle neuzen dezelfde 
kant op komen te staan. De WHO is nu bezig om de Russen 
ervan te overtuigen dat óók chrysotiel gevaarlijk is. Dat doen 
ze door een groot internationaal onderzoek met data uit on-
der meer Rusland. Daarmee toetsen ze of longkanker en 
mesothelioom vaker voorkomen bij Russische werknemers 

die zijn blootgesteld aan uitsluitend chrysotiel. Dat Rusland 
hieraan meewerkt, is positief en zou daadwerkelijk gevolgen 
kunnen hebben.’  

de europese MesotHeliooMepideMie?

•  Jaarlijks zijn er in Europa meer dan 10.000 gevallen van mesotheli-

oom; in Nederland rond de 500.

•  De medische en financiële lasten van asbestgerelateerde ziekten 

zijn hoog: tussen € 125.000 en € 3.000.000 per ziektegeval, afhanke-

lijk van het al dan niet meerekenen van ziektekosten, verlies aan 

productiviteit en smartengeld. De maatschappij en de slachtoffers 

betalen de meeste kosten.

•  De piek lag rond 2015 in West- en Noord-Europa, met uitzondering 

van Zweden waar al eerder preventiemaatregelen zijn getroffen. 

•  Inmiddels is een verschuiving van de epidemie zichtbaar naar Rus-

land, Kazachstan en opkomende economieën zoals China, India en 

Brazilië.

•  (bron: The Burden of Asbestos-related Diseases in EU, G. van der Laan) 
 

 
‘Onder het mom “saving lives with

chrysotile” verdedigen onderzoekers
in Canada en Rusland het gebruik van
goedkope asbestcementleidingen als
water- en rioolleiding: hiermee zouden

in Afrika miljoenen infectieziekten
worden voorkomen.’  
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Momenteel bouwt statkraft in Moglicë (Al-
banië) aan een grote waterkrachtcentrale 
in de uitgestrekte devoll-vallei. in opdracht 
van onderaannemer ge renewable energy 
heeft sgs search inspecties en luchtmetin-
gen uitgevoerd. Het doel was om te bepalen 
of er asbest aanwezig was en zo ja, om 
welk type het ging. een project van giganti-
sche proporties.

‘Het Devoll Hydropower-project betreft de bouw van 
twee waterkrachtcentrales in Albanië. In Banja is deze 
inmiddels opgeleverd en operationeel. De centrale 
in Moglicë is nog volop in aanbouw’, vertelt Marcel 
Reinen, projectmanager bij SGS Search. ‘Deze water-
krachtcentrales met elk een capaciteit van 256 MW 
moeten jaarlijks zo’n 729 GWh aan elektriciteit gaan 
opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energie-
verbruik van ruim 200.000 Nederlandse huishoudens. 
Hierdoor stijgt de Albanese elektriciteitsproductie met 
bijna 17%. GE Renewable Energy plaatst in die water-
krachtcentrales de turbines en generatoren.’ 

ruiMte creëren in de berg
Momenteel is GE bezig met het uitgraven van (toe-
gangs)tunnels en het creëren van ruimte ín de berg. 

Dit gebeurt onder andere met behulp van explosieven. 
Vervolgens worden de wanden bekleed met spuitbe-
ton. ‘Omdat asbest daar van nature in de grond voor-
komt, wilde GE van ons weten of hun medewerkers 
veilig hun werk konden doen’, aldus Reinen.
 
puur cHrysotiel
‘We plaatsten pompen en namen gedurende zes uur 
in verschillende plaatsen in de tunnel luchtmonsters. 
Het resultaat was overduidelijk: er zat asbest in de 
lucht. Niet zo verrassend als je bedenkt dat een groot 
deel van de rotswanden bijna helemaal uit puur chry-
sotiel bestaat. Voor de werknemers van GE was het 
absoluut niet veilig om zonder beschermingsmiddelen 
te werken.’ 
 
AAngepAste werkwijze
Na uitgebreide instructies van SGS Search voert GE 
nu zelf twee keer per week metingen uit. ‘De metin-
gen worden met TEM (Transmissie Elektronen Mi-
croscoop) geanalyseerd in ons laboratorium van het 
SGS Multilab in Toulouse. Ook uit hun eigen metin-
gen blijkt dat er nog steeds asbest in de lucht zit. GE 
heeft de werkwijze direct aangepast: medewerkers 
mogen de tunnels uitsluitend met bescherming be-
treden.’

lucHtMetingen in een 
berg vAn Asbest
   

uit de prAktijk

toM lAubentHAl
training supervisor & technical Chief bij 
the environmental institute (georgia, usA)
 
Met meer dan 32 jaar ervaring is laubenthal in de verenigde 
staten een landelijk erkend expert op het gebied van asbest. Hij 
heeft talrijke publicaties op zijn naam staan en levert daarmee een 
belangrijke bijdrage aan de Amerikaanse overheid.
‘Veel landen in de wereld hebben al de nodige inspanningen 
gedaan om het asbestdossier te reguleren. Uiteraard is het 
verbieden van het gebruik van asbest een goede stap voor 
de toekomst. Maar tegelijkertijd is er een nog onbekende, 
enorme hoeveelheid asbest die al in gebouwen zit verwerkt; 
van scholen tot industriële voorzieningen. Als we asbestziek-
tes voorgoed de wereld uit willen krijgen, moeten álle landen 
de registratie en het beheer van asbest in gebouwen als ver-
eiste stellen. Dat geldt ook voor verplichte bescherming van 
werknemers die aan asbesttoepassingen kunnen worden 
blootgesteld tijdens onderhouds- of saneringswerkzaamhe-
den. Zonder die verplichting zullen onze kleinkinderen we-
reldwijd nog steeds het risico lopen op ziektes door asbest. 
Daarnaast moeten we ook de vraag naar asbest aanpakken: 
er zijn nog steeds landen die profiteren van de mijnbouw en 
de productie van asbesthoudende toepassingen. De veilig-
heid van bijvoorbeeld mijnwerkers wordt door blootstelling 
aan allerlei schadelijke stoffen ernstig ondermijnd. Als de we-
reldgezondheidszorg de markt kan beïnvloeden om de vraag 
naar deze producten te verminderen, zouden we veel levens 
kunnen redden: van mijnwerkers tot de uiteindelijke gebrui-
kers. Het wordt een uitdaging om de bestaande “asbestberg” 
en de vraag naar asbesthoudende materialen in de komende 
jaren te managen. Maar om de volksgezondheid wereldwijd 
te verbeteren, is het meer dan de moeite waard.’
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Het huis van mevrouw Van der Linde-
Westert in het Overijsselse Vollenhove 
heeft onlangs een flinke onderhouds-
beurt gehad. Onder andere de douche 
en het toilet zijn gerenoveerd. Daarvoor 
was eerst een asbestsanering nodig. 
Hoe heeft de bewoonster dit ervaren?

‘ Het gaat Om mijn 
eigen VeiLigHeiD 
én Van De mensen 
Die eR DageLijks 
mee WeRken’

mevrouw Van der Linde-Westert

naWOORD

‘ Ik vond het 
vooral pret-
tig dat het 
maar één dag 
duurde en 
dat ik mijn 
huis niet uit 
hoefde.’

‘In de aanloop naar de onderhouds-
werkzaamheden in mijn huis heeft 
Wetland Wonen, de woningcor-
poratie, een inventarisatie laten 
uitvoeren. Daarbij constateerde de 
inspecteur dat er in de dorpels in de 
douche- en toiletruimte asbest zat. 
Ik schrok daar niet echt van hoor; ik 
ben van nature een nuchter mens. 
Maar goed, er zat asbest en dat 
moest verwijderd worden. Wetland 
Wonen heeft helder gecommuni-
ceerd wat dit in de praktijk bete-
kende: wanneer de saneerder op de 
stoep zou staan en wat hij precies 
ging doen. Ik vond het vooral prettig 

dat het maar één dag duurde en 
dat ik mijn huis niet uit hoefde. Op 
de dag zelf kon ik gewoon in de 
woonkamer blijven terwijl bij de 
badkamer de constructie voor de sa-
nering werd opgebouwd. Uiteraard 
ben ik wel even gaan kijken: een 
indrukwekkend bouwwerk voor zo’n 
klein beetje asbest! Maar ik had er 
alle begrip voor hoor: het gaat om 
mijn eigen veiligheid én van de men-
sen die er dagelijks mee werken. 
Achteraf ben ik tevreden met hoe 
de sanering verlopen is. Én ik heb 
er een mooie badkamer voor terug 
gekregen…!’
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Met de Nationale AsbestEnquête on-
derzoeken we al een aantal jaren de 
stand van zaken in de asbestketen. 
Een mooi jaarlijks ijkpunt om te zien 
waar de branche staat. Om ontwik-
keling te blijven stimuleren, is het 
belangrijk om met elkaar in gesprek 
te blijven. Bijvoorbeeld via een van 
onderstaande platforms.

Dit jaar organiseren we voor de tiende 
keer het Nationale AsbestFeiten-
Congres: het grootste netwerkevent 
binnen de asbestbranche. In een 
talkshow onder leiding van Roelof 
Hemmen en Udo Waltman gaat het 
publiek in TivoliVredenburg met elkaar 
in debat over actuele asbestvraag-
stukken. Bent u erbij op maandag 
25 september 2017? Meld u aan op 
www.asbestfeitencongres.nl.

Op zoek naar antwoorden op al uw 
asbestvraagstukken? Hier kunt u 
rechtstreeks in gesprek treden met 
diverse experts en ervaringsdes-
kundigen over alles wat met asbest 
te maken heeft. Prikkelende opinies, 
relevante achtergrondinformatie, 
ambitieuze visies en pragmatische 
tips. U kunt direct aan de slag! 

Met meer dan 2000 leden is ‘Asbest-
feiten’ de grootste groep met asbest-
professionals op LinkedIn. Start zelf 
een discussie of praat mee in een van 
de vele topics.

Direct op de hoogte van nieuws en 
ontwikkelingen? Volg @Asbestfeiten 
op Twitter!
 
Meer informatie of advies over asbest? 
Onze adviseurs staan voor u klaar. 
Voor een vrijblijvende afspraak kunt u 
bellen met 088 - 214 66 00.

in gesprek 
blijven over 
asbest?

www.asbest-search.nl

‘asbestfeiten’ op linkedin

@asbestfeiten

088 - 214 66 00

nationale asbestFeitenCongres 
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  ‘ STrENGE NorME-
rINGEN DIENEN 
hET bElANG vAN 
wErkNEMErS’ 
Mario van Mierlo 

VNO-NCW

Uit de praktijk: 

Luchtfotodetectie 

asbestdaken

 

Fotoreeks:  

Ook hier zat vroeger 

asbest in! 

‘ AEDES plEIT voor 
NUchTErE bENA-
DErING ASbEST-
vrAAGSTUk’ 
Rogier Goes 

Aedes

Uit de praktijk: 

Keramische

vezelmetingen




