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Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben er 

nog regelmatig mee te maken. In oudere gebouwen en in installaties van vóór 1994. 

Het goede nieuws is dat dit geen probleem hoeft te zijn. Asbest is prima beheersbaar 

met de juiste kennis en een gedegen aanpak. ‘De confrontatie met asbest maakt 

mensen in eerste instantie huiverig. Maar hoe opener je bent over asbestrisico’s, hoe 

inzichtelijker het wordt. Het is nog maar een begin, maar transparantie geeft rust.’, 

vertelde Eva Boels van BP Raffinaderij Rotterdam tijdens de rondetafelbijeenkomst die 

de installatiebranche en industrie bij elkaar bracht.

Verlaging van de grenswaarden, strengere controles door de Inspectie SZW; de instal-

latiebranche wordt op scherp gezet in de omgang met asbest. Deze publicatie geeft een 

overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van asbest in de installatiebran-

che. Aan de hand van trends, data en gesprekken met een aantal installatiebedrijven, 

leest u wat er speelt. Daarnaast geven we u ook een aantal adviezen mee voor uw 

dagelijkse praktijk.

Waarom we dit doen? Omdat we geloven dat het onvoorwaardelijk delen van kennis 

onze leef- en werkomgeving veiliger maakt. Zeker nu de veranderingen in wet- en 

regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek 

te blijven. Dat doen we bijvoorbeeld met deze publicatie over asbest in de installatie-

branche. Maar ook op het kennisplatform asbest en in diverse rondetafelbijeenkomsten 

door het land. Laat ons vooral weten wat u nog meer wilt weten en deel deze kennis 

gerust weer met anderen!

Udo Waltman

Directeur SGS Search 

Beste lezer

Voorwoord

Asbest is prima beheersbaar met de 

juiste kennis en een gedegen aanpak.
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In de industrie en woning- en utiliteitsbouw is veel asbest verwerkt. Wie in de instal-

latiebranche werkt, krijgt er geregeld mee te maken. Een aantal bedrijven en vereni-

gingen in de bouw- en installatiebranche zijn actief bezig om hun processen hierop in 

te richten. En om hun medewerkers op te leiden op de juiste manier te reageren als ze 

onverwacht asbest aantreffen. Een heldere aanpak maakt asbest prima beheersbaar, 

laten zij zien. In deze publicatie zetten we de feiten voor u op een rij. 

Grootste deel gebouwde omgeving bevat asbest 
Asbest is aanwezig in meer dan 80% van alle gebouwen en installaties gebouwd vóór 

1994. Vooral in de bouw en industrie is asbest verwerkt. Denk aan toepassingen in 

daken, vloeren, plafonds, installaties, leidingen, muren en isolatiemateriaal. Zeker 

nu de huidige markt zich vooral richt op het renoveren en herbestemmen van de 

bestaande gebouwde omgeving, is de kans reëel dat installateurs en monteurs asbest 

tegenkomen in hun werk. 

1

Installatiebranche pakt asbest aan

Aandacht voor proces en kennis

Meterkast
Afdichting stoppenkast met asbestkoord

Beplating deur

Plaat boven meterkast  

Beplating achter stoppenkast  

Kruipruimte
Riolering  

Isolatie leidingen  

Luik  

Asbestrestanten

Badkamer
Imitatiemarmer achter wasbak  

Riolering

Ontluchtingskanaal  

Vezelplaat achter tegelwand

Slaapkamer
Koord achter kachel  

Ontluchtingskanaal

Vloerzeil

Wandbeplating

Zolder
Dakbeschot

Schoorsteen

Plafondbeplating

Aftimmering rond rookafvoer

Balkon
Plantenbak

Balkonvloer  

Tussenschot  

Knieschot  

Schuur/garage
Golfplatendak

Plafondbeplating

Dakleien

Dakgoot

Tuin
Golfplaten borders  

Plantenbak

Asbestcement stoelen

Afscherming met golfplaat  

Woonkamer
Vensterbanken

Koord rondom rookgasafvoer

Schouwplaat

Vinyltegels

Keuken
Geiser

Ontluchtingspijp

Afzuigkap

Beplating onder kookplaat

Toilet
Standleiding

Vloerzeil  

Rioleringspijp

Ontluchtingskanaal 

Gang/entree/hal
Bitumen lijmlaag op de vloer

Vloerzeil op traptrede

Kruipluik

Trapkast
Betimmering onderkant van de trap

Zeil in de kast

Asbest in de deur

Plaat aan de binnenkant van de deur
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Buitengevel en dak
Schoorsteen  

Kit tussen kozijn en gevel  

Sandwichpaneel in kozijn  

Boeiboard  

Dakbeschot  

Daklei en gevelbeplating

Feit: 
Asbest kent ruim 3.500 verschillende toepassingen. 

80% van alle asbest is toegepast in de bouw.

Bijvoorbeeld:

• in installaties

• betimmering als isolatie

• isolatie rondom leidingen

• pakkingen tussen leidingen



76

De feiten op een rij

Verlaging van de grenswaarden
Dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is, weten we al een poos. Een onderzoek 

van de Gezondheidsraad in 2010 wees echter uit dat asbest schadelijker is dan tot 

dan toe werd gedacht. Deze constatering heeft een stroom van ontwikkelingen in 

Nederland in gang gezet. Eén daarvan is de verlaging van de grenswaarden van 

chrysotiel en amfibool asbest. De grenswaarde voor chrysotiel asbest is op 1 juli 2014 

verlaagd naar 2.000 asbestvezels/m³ lucht. Naar verwachting wordt de grenswaarde 

voor amfibool asbest begin 2017 eveneens verlaagd naar 2.000 asbestvezels/m³ lucht. 

Op termijn streeft de overheid ernaar om deze laatste te verlagen naar 300 asbest-

vezels/m³ lucht.  

Wat betekent dit voor de installatiebranche?
De aanpassing van de grenswaarden brengt consequenties met zich mee voor de 

hele asbestketen. Zo kunnen asbesttoepassingen die eerst in risicoklasse 1 vielen, 

nu in risicoklasse 2 worden ingedeeld. In de installatiebranche is dat vaak het geval 

bij asbesthoudende pakkingen en flenzen. Waar de installateur deze eerst zelf mocht 

verwijderen, moet hij nu een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. 

Veel asbestslachtof fers uit bouw- en installatiebranche
Van oudsher is installateur één van de meest risicovolle beroepen als het gaat om 

asbest. De bouw- en installatiebranche is als hele beroepsgroep het meest kwetsbaar 

voor de ontwikkeling van mesothelioom*. Dit blijkt uit de blootstellingscijfers (1950–

1993) van de monitor van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). En nog steeds komt het 

voor dat monteurs en installateurs tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest, 

als zij zonder de benodigde kennis werken aan oudere gebouwen en installaties. Niet 

voor niets erkent de Inspectie SZW de installatiebranche als reële risicosector.

Feit:
Bij het bewerken of slopen van asbest komen asbestvezels vrij. Die dringen 

diep in de longen door en kunnen leiden tot mesothelioom (longvliestumor) 

of andere vormen van kanker.

Feit:
Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden om een gebouw of woning 

veilig te maken. Er bestaan goede beheerstechnieken en maatregelen. 

Denk aan periodieke luchtmetingen, het maken van een gebruikers-

instructie en het duurzaam afschermen van de toepassing. 
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Figuur: Aantal asbestblootstellingen per branche (1950-1993)

In welke sectoren hebben IAS-aanvragers gewerkt sinds 1950?

Bron: Instituut Asbestslachtoffers, IAS Monitor, www.ias.nl
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Verscherpt toezicht
In het verlengde van de scherpere wetgeving controleert de Inspectie SZW de afge-

lopen én komende jaren extra streng op het naleven van de asbestwetgeving. Daarbij 

richt zij zich voornamelijk op de zogenaamde risicosectoren, zoals de maritieme sector 

en de installatiebranche, waar werknemers een reëel risico lopen op blootstelling 

aan asbest. Deze strengere controles ondervindt de markt tegenwoordig aan den 

lijve. Tussen 15 augustus 2014  en 31 december 2015 zijn in totaal 83 bedrijven door de 

Inspectie SZW beboet voor het begaan van een zware of ernstige asbestovertreding. 

Veelvoorkomende geconstateerde overtredingen zijn:

• Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/

 opruimen.

• Er zijn geen doeltreffende maatregelen genomen bij te verwachten overschrijding 

 van de grenswaarde. 

• De concentratie van asbeststof is niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde 

 gehouden. 

• Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid 

 asbestverwijdering.

• Het werk is niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

• Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde 

 toezichthouder.

• Na reiniging werkplaats in de buitenlucht is er geen visuele inspectie uitgevoerd.

Bron:  http://asbestovertredingen.inspectieszw.nl

Focus op niet-nalevers
Uit de AsbestEnquête blijkt dat 9% van de bedrijven in de installatiebranche aan een 

klus begint zonder inventarisatierapport. Mogelijk door druk, mogelijk door onwetend-

heid dat een dergelijk rapport vóór aanvang beschikbaar moet zijn, zo leert de ervaring 

vanuit ons klantcontact. In de asbestsector wordt in verhouding tot andere sectoren al 

relatief veel geïnspecteerd. Een voorbeeld hiervan vindt u op pagina 13. 

Tips voor de installatiebranche

1. Asbest: ja of nee?
Werkt u in een gebouw of installatie van vóór 1994? Vraag dan altijd om een 

asbestinventarisatierapport voordat u start met de werkzaamheden.

2. Breng asbest ter sprake
Maak het asbestvraagstuk bij elk (onderhouds)project bespreekbaar en leg 

eventuele afspraken vast in het contract.

3. Haal kennis in huis
Wet- en regelgeving verandert, nieuwe saneringstechnieken dienen zich aan. 

Houd asbestkennis up-to-date met (herhalings)trainingen.

4. Communicatie is key
Asbest gevonden? Zorg voor heldere communicatie richting de opdrachtgever, 

ook al zorgt het voor vertraging.

5. Aan tafel met ketenpartners
Zoek het gesprek op met de opdrachtgever en andere ketenpartners. Dat is de 

sleutel naar een gestroomlijnde aanpak.

5
9
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Samenwerking in de keten
Een effectieve aanpak van het asbestvraagstuk, vraagt om actieve samenwerking 

in de keten. Niet alleen met inspectiebureaus, saneerders en laboratoria; vooral ook 

tussen opdrachtgever en aannemer. Neem als voorbeeld de industrie; een belangrijke 

opdrachtgever voor de installatiebranche. Een vaak gehoorde opmerking namens 

industriële organisaties is dat zij verwachten dat installateurs beschikken over de 

benodigde asbestkennis. En dat dit niet altijd het geval is. Anderzijds geeft de instal-

latiebranche aan dat industriële organisaties vaak niet openstaan voor de boodschap 

dat er asbest is gevonden, omdat dat ongewenste vertraging oplevert. Eerder sloegen 

we al een brug tussen deze twee branches, door samen aan tafel te gaan. SGS Search 

organiseert regelmatig rondetafelbijeenkomsten over asbest voor beide marktpartijen. 

Op www.asbest-search.nl ziet u wanneer die plaatsvinden. 

Communicatie met de opdrachtgever
Op het moment dat een installateur onverwacht asbest tegenkomt tijdens zijn 

werkzaamheden, is het zijn taak om het werk stil te leggen en de opdrachtgever te 

informeren. Door toenemende aandacht voor opleiding en training, weten de meeste 

installateurs dit. Toch is het in de praktijk lastig om dit slechte nieuws te brengen aan 

de opdrachtgever: het zorgt waarschijnlijk voor uitloop in de planning en extra kosten. 

Een gerichte communicatietraining voor werkvoorbereiders kan uitkomst bieden. 

SGS Search verzorgt deze trainingen speciaal voor de installatiebranche, neem contact 

met ons op voor meer informatie. 

Taken en 
verantwoordelijkheden: 
opdrachtgever versus 
installateur
De opdrachtgever
- Afhankelijk van het bouwjaar van het gebouw moet de opdrachtgever

 een asbestinventarisatie laten doen conform SC540.

- Het onderzoek dient te worden gedeeld met de aannemer. Alle potentiële 

 risico’s dienen te worden besproken.

- Indien er risicovol asbest is gevonden, is de opdrachtgever verantwoordelijk 

 voor het saneren van het asbest door een geaccrediteerd bedrijf. 

- De opdrachtgever vraagt de saneerder om het stortbewijs, de stortbonnen, 

 transportdocumenten en de eindcontrolerapportage.

- De opdrachtgever meldt binnen twee weken na afronding van de 

 werkzaamheden het werk af bij de gemeente/Omgevingsdienst.

De installateur
- Vooraf aan de werkzaamheden moet de installateur weten of er een 

 potentieel asbestgevaar aanwezig is voor de medewerkers.

- De installateur dient een werkplan te maken op basis van de situatie.

- De installateur dient persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

 beschikbaar te stellen.

- Er moet voorlichting worden gegeven over de risico’s c.q. het voorkomen 

 van de risico’s aan de medewerkers.

installateur
opdrachtgever vs.
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Spie
‘Overleg en meedenken met je opdrachtgever is van wezenlijk 
belang: samen kom je vaak tot redelijke oplossingen.’
SPIE is Europees leider op het gebied van elektriciteit, mechanica, HVAC, energie 

en communicatiesystemen. SPIE begeleidt overheden en ondernemingen bij het 

ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van installaties. Anton Janssen, 

Kwaliteitsmanager & Veiligheidskundige bij SPIE Nederland, vertelt over de manier 

waarop SPIE omgaat met het asbestvraagstuk. 

Procedure bij asbestvondst
Uit de Nationale AsbestEnquête 2016 blijkt dat in de installatiebranche veel aandacht 

is voor veilig werken met asbest. Medewerkers worden vrijwel altijd voorgelicht over 

de aanwezigheid van asbest in gebouwen en installaties. In 92% van de gevallen is dit 

in het beleid opgenomen. ‘Ons asbestbeleid is helder’, vertelt Janssen. ‘SPIE vraagt 

altijd op voorhand informatie over mogelijke aanwezigheid van asbest. Als onze 

medewerkers toch onverwachts ergens asbestverdacht materiaal tegenkomen, dan 

onderbreken ze volgens onze procedure direct hun werkzaamheden en melden dit bij 

hun leidinggevende. Vervolgens gaat er een brief naar de opdrachtgever dat (mogelijk) 

asbest is geconstateerd. We omschrijven de vervolgstappen en maken duidelijk hoe 

SPIE in deze situaties handelt.’ 

Overleggen en meedenken
‘Door de juiste informatie op te vragen, kan er veilig worden gewerkt’, aldus Janssen. 

‘Helaas is die informatie niet altijd voorhanden, simpelweg omdat de opdrachtgever 

vaak onbekend is met asbestproblematiek. Een andere reden kan zijn dat de opdracht-

gever het wel weet maar het niet meedeelt. Puur vanwege de mogelijk onvoorziene 

kosten en extra tijd die een eventuele sanering met zich meebrengt. Het is daarom 

lastig om een volledige inschatting te maken van de risico’s. Daarbij komt nog, waar 

leg je de verantwoordelijkheid? Bepaalde asbesthoudende toepassingen mogen 

door niet gecertificeerde bedrijven of medewerkers gesaneerd worden. Overleg en 

meedenken met je opdrachtgever is hier van wezenlijk belang: samen kom je vaak tot 

redelijke oplossingen.’ 

ENGIE
‘Wij doen er alles aan om medewerkers nog beter te door-
dringen van de noodzaak van oplettendheid, van proactivi-
teit en van assertiviteit waar het om asbest gaat’
ENGIE levert innovatieve, state-of-the-art oplossingen in de werktuigbouw, elektro-

techniek en automatisering voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt. In 2014 

was het bedrijf betrokken bij een asbestincident in Grave. Hero Boonstra, Head of HSSE 

bij ENGIE Services, vertelt over het gevolg van onverwachte confrontatie met asbest.

 

Motto: veilig werken
ENGIE (toen nog Cofely) kreeg in 2014 een boete van 126 duizend euro opgelegd voor 

een incident waarbij medewerkers onbeschermd in aanraking kwamen met asbest. Bij 

werkzaamheden in een ketelhuis verwijderden zij restanten van een oud rookgasaf-

voerkanaal met asbesthoudende pakking. Dat hadden ze niet mogen doen; de ruimte 

was aangemerkt als ‘asbestverdacht’. De medewerkers waren zich er niet van bewust 

dat het afvalmateriaal (dat in de ruimte aanwezig was achtergebleven na gebrekkige 

saneringswerkzaamheden) asbest bevatte. Ook al hadden de omstandigheden hen 

tot grotere voorzichtigheid kunnen manen. ENGIE werd ervan beschuldigd dat het 

zonder accreditatie optrad als asbestsaneerder, met de boete als gevolg. Boonstra: 

‘Onze medewerkers zijn potentieel besmet. Er was niet adequaat geïnventariseerd. Dit 

had anders gemoeten en druist volledig in tegen ons motto: veilig werken of niét. Dat 

dragen we ook voortdurend naar al onze medewerkers uit.’

Geen r isico lopen
De bottleneck is op zo’n moment: wie is verantwoordelijk voor asbest in installaties? 

Wat mag je wel en wat mag je niet doen? Wat is de rol van de opdrachtgever? ‘De 

verantwoordelijkheid ligt áltijd bij de opdrachtgever. Niet bij de opdrachtnemer die 

gevraagd wordt werkzaamheden te verrichten’, legt Boonstra uit. ‘De opdrachtgever 

mag dan verantwoordelijk zijn voor asbest in de installaties, als opdrachtnemer en 

dus werkgever word je aansprakelijk zodra je besluit daaraan te gaan werken. En dus 

krijg je als werkgever die boete. Juist in dat beslismoment ligt de crux: als je meent 

onvolledig te zijn geïnformeerd of onvoldoende zekerheid hebt, dan is het cruciaal dat 

je daar iets mee doet. Vóórdat je met het werk start. Er achter komen tijdens het werk 

is niet acceptabel.’

Strakker sturen
De kernvraag is: hoe voorkom je dat een monteur op asbest stuit of er mee in aanraking 

komt? ‘Bij ENGIE betekent dat vooral dat wij in het aannemen en voorbereiden van 

werk álle onzekerheid daaromtrent proberen weg te nemen. Door strakker te sturen op 

informatie van de opdrachtgever. En desnoods door middels inventarisatie en sanering 

zeker te stellen dat alle blootstelling tijdens onze werkzaamheden voorkomen wordt’, 

besluit Boonstra.

 

2

Uit de praktijk



1514

De feiten op een rij

3

Kennis asbestveilige

werkomgeving

Gericht opleiden als voorwaarde
Basiskennis is een randvoorwaarde voor een asbestveilige werkomgeving: dat laten de praktijkverhalen uit de sector zien. Met inzicht kunnen installateurs in hun dagelijks werk 

asbest herkennen, kunnen leidinggevenden hierop sturen en veiligheidskundigen asbestbeleid mee vormgeven. Udo Waltman: ‘Kennis vergaren is een vertrekpunt. Nog belangrij-

ker is dat de juiste groep mensen de juiste opleiding krijgt. Door gericht trainen breng je kennis in een bedrijf op de plaatsen waar dat nodig is. Deels is dat de uitvoering, deels zit 

dat in beleid.’

Welke training helpt wie?
 Monteurs Uitvoerende Calculatoren, Projectleiders, Directie,  

  medewerkers, werkvoorbereiders Uitvoerders Leidinggevenden

  Installateurs

E-learning Asbest  X X  X

Asbestherkennen binnen de installatietechniek X X X  X  

Asbestherkennen toolbox (klassikaal/digitaal) X X X    

DAV training voor saneren van pakkingen X X   

Decontaminatie procedure X X     

Asbestdeskundige     X  X X

Asbesttrainingen in combinatie met VCA of BHV X X X X X

Begrijpend lezen en implementeren asbestinventarisaties   X  X

Asbestcommunicatie   X X X

Meer weten?
Op www.sgssearchopleidingen.nl leest u meer over de specifieke trainingen. Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 088 214 66 00 of opleidingen@sgssearch.nl. 

Nationale AsbestFeitenCongres
Het grootste gratis congres op het gebied van asbest. Jaarlijks 

komen vertegenwoordigers uit de gehele keten samen om in 

één middag bijgepraat te worden. Naast inspirerende sprekers, 

presenteert SGS Search ook de resultaten van de Nationale 

AsbestEnquête. 

Nationale AsbestEnquête
Een jaarlijks onderzoek van SGS Search onder saneringsbedrijven, 

woningcorporaties, gemeentelijke handhavers/RUD’s, bedrijven 

uit de industriële sector en uit de installatiebranche. Nieuwsgierig 

naar de resultaten? Die vindt u, gecombineerd met interviews, 

columns, praktijkcases en pakkende beelden, in het Asbestfeiten 

Magazine.

Asbestfeiten Magazine
Theorie en praktijk én een mooi inkijkje in de visie van de 

beleidsmaker en van de ‘man in het veld’. Zo krijgt u een goed 

beeld van hoe de asbestmarkt zich ontwikkelt en welke aspecten 

nog aandacht verdienen. Het Asbestfeiten Magazine is gratis 

beschikbaar en ook online te downloaden op het kennisplatform 

Asbest: www.asbest-search.nl.
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Verder praten over asbest

Asbestfeiten 
Hét boek dat thuishoort in de kast van iedereen die beroeps-

matig met asbest te maken heeft. Het boek neemt alle fasen 

in de keten stap voor stap op begrijpelijke wijze door. En biedt 

daarnaast handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Ook op www.asbestfeiten.nl staat veel van deze informatie. 

www.asbest-search.nl
Online platform kennisdeling en ontwikkelingen. Hier leest 

u actuele berichten, achtergrondinformatie, interessante 

projecten en discussieert u mee over het onderwerp. 

LinkedIn groep Asbestfeiten
Word lid van de grootste LinkedIn-groep van Nederland over 

asbest. 

Asbestfeiten Twit ter
Volg ons: www.twitter.com/asbestfeiten

AsbestfeitenApp
Bekijk de feiten over asbest op uw iPad of iPhone. 

Een training staat of valt met een goede 

docent. Elk van deze opleidingen wordt 

geleid door een ervaren docent met ruime 

kennis van de installatiebranche, wet- en 

regelgeving en de laatste ontwikkelingen. 

Zij geven de training in een van onze 

trainingscentra door heel Nederland. 

Of komen bij uw bedrijf langs voor een 

incompany training. 
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