
Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangepast om het asbeststelsel te vernieuwen en te verbeteren. Het

voorstel met de wijzigingen werd onlangs door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

gepubliceerd. Het voorstel is nog niet definitief, maar wij verwachten geen grote wijzigingen meer. Wat zijn de

belangrijkste wijzigingen? En wat betekent dit voor het hele asbestproces? U leest het hier.

Vernieuwing asbeststelsel:
wat verandert er?

https://www.internetconsultatie.nl/asbestregelgeving


Zowel de inventariseerder als de saneerder heeft invloed op de risicoklasse. De inventariseerder bepaalt het

type asbesttoepassing en de omstandigheden op locatie. De saneerder bepaalt welke werkwijze gehanteerd

wordt bij de verwijdering en heeft daarmee invloed op de hoeveelheid vezels die vrijkomen en op de

uiteindelijke risicoklasse. 

Het huidige SMArt wordt vervangen door SMART-ns (nieuwe stijl). SMART-ns bevat minder ‘worst-case’

aannames en geeft steeds de actuele stand van de wetenschap weer, zoals vastgesteld door TNO.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van SMART-ns. Er zijn twee alternatieven om de risico’s te bepalen:

De al bestaande uitzonderingen op de inventarisatieplicht (zie artikel 4 van het Arbobesluit) worden aangevuld

met de volgende activiteiten:

het in het kader van onderhoudsactiviteiten en oplossen van storingen geheel of gedeeltelijk verwijderen

van gas- en elektrotechnische componenten die aanwezig zijn in het gastransportnet of het

elektriciteitsnet;

het geheel of gedeeltelijk verwijderen van telecombuizen.

1.     het uitvoeren van metingen om het risico te bepalen;

2.     gebruik maken van een aan SMART-ns gelijkwaardige methode om het blootstellingsniveau te

bepalen. De werkelijke risico’s moeten daarbij vóór het uitvoeren van werkzaamheden zijn vastgesteld

door een deskundige op het gebied van blootstelling of door een deskundige zijn getoetst.

In 2018 stelde het Ministerie van SZW dat het huidige asbeststelsel een aantal knelpunten kent. Het nieuwe

voorstel moet onder andere de regelgeving verbeteren, deskundigheid borgen bij complexe werkzaamheden en

verbeteringen doorvoeren in de eindbeoordeling. Hierbij is en blijft het uitgangspunt dat werken met asbest nooit

ten koste mag gaan van de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

WAAROM VERNIEUWEN?

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ

INVENTARISATIE

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/27/van-ark-verbetert-regels-asbestverwijdering
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/27/van-ark-verbetert-regels-asbestverwijdering


asbestcementtoepassingen in een binnenruimte, tenzij ze los liggen of geklemd zijn; 

dakbedekkingen van asbestcement en asbestcement leien; 

overige asbestcementtoepassingen in een buitensituatie als ze sterk verweerd zijn; 

geweven of geperste asbesttoepassingen (zoals asbestkoord), met uitzondering van meszekeringen en van

pakkingen in procesinstallaties; 

lichtgebonden asbesttoepassingen, zoals asbestboard, -karton en -stucwerk;

niet-gebonden asbesttoepassingen, zoals spuitasbest en isolatiemateriaal.

in kunststof gebonden of imitatiemarmeren asbesttoepassingen, zoals bakeliet, vinyl vloertegels, coatings, in

kunststof gebonden pakkingen, imitatiemarmeren vensterbanken en siersteen;

elastische asbesttoepassingen, zoals bitumen, kit en lijm;

asbestcementtoepassingen in een binnenruimte, die losliggen of alleen geklemd zijn;

asbestcementtoepassingen in een buitensituatie (niet zijnde dakbedekkingen en leien), tenzij deze sterk

verweerd zijn.

Wanneer gaat het om een A toepassing en wanneer om een B toepassing?

De nieuwe wet beschrijft alleen de B toepassingen. Dit zijn toepassingen waarvan je kunt verwachten dat het

risico op blootstelling aan hoge concentraties asbestvezels groot is. De genoemde B toepassingen zijn:     

Een uitzondering hierop zijn asbesttoepassingen die bij aanvang van de werkzaamheden geheel omsloten zijn

door niet-asbesthoudend materiaal en als geheel verwijderd kunnen worden. 

Als een toepassing niet omschreven staat als B toepassing, dan valt deze automatisch onder de A toepassingen.

Voorbeelden van A toepassingen zijn:

Of de verwijderaar gecertificeerd is of niet; de wet geeft aan dat als er asbest verwijderd wordt, zowel de

werkgever als de werknemer aantoonbaar deskundig moeten zijn. Zij moeten voldoen aan de strenge eisen die in

de wet beschreven staan (zie Arbobesluit paragraaf 3).

SANERING

In de nieuwe situatie mogen meer

toepassingen gesaneerd worden door

niet-gecertificeerde partijen. De

certificatieplicht hangt niet meer af

van de risicoklasse, maar van welk

type asbesttoepassing verwijderd

wordt. Toepassingen waarvoor de

verwijderaar geen certificaat hoeft te

hebben, worden ‘A toepassingen’

genoemd. De toepassingen waarbij

de verwijderaar wel een certificaat

moet hebben, worden ‘B

toepassingen’ genoemd. Als een

toepassing in de categorie valt

waarvoor certificatie verplicht is, dan

blijft dit altijd zo. Ook als bijvoorbeeld

door een aangepaste werkwijze de

sanering in risicoklasse 1 valt in plaats

van risicoklasse 2. De huidige

risicoklasse 2a komt te vervallen.



Wilt u meer weten over de wijzigingen in het asbeststelsel en de impact hiervan op uw organisatie? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@sgssearch.nl of 088 – 214 66 00.

EINDBEOORDELING

Het uitgangspunt is dat na het verwijderen van asbest vaker een onafhankelijke visuele eindbeoordeling wordt

uitgevoerd. Een aanvullende luchtmeting wordt alleen nog gedaan als tijdens de sanering een hoge

vezelconcentratie (meer dan 10.000 vezels/m³ lucht) wordt verwacht.

 

Na het verwijderen van een A toepassing in risicoklasse 2 of een B toepassing in risicoklasse 1 of 2 is een

onafhankelijke eindbeoordeling door een geaccrediteerd laboratorium verplicht. De vernieuwing van het

asbeststelsel zorgt ervoor dat er vaker alleen een visuele eindbeoordeling nodig is na asbestverwijdering en dat er

minder aanvullende luchtmetingen plaatsvinden.

Als een luchtmeting wordt

uitgevoerd, dan geldt voor

chrysotieltoepassingen een

toetswaarde van 10.000

asbestvezels/m³ met behulp van

optische microscopie. Voor

toepassingen met amfibool

asbest geldt een toetswaarde van

2000 asbestvezels/m³. Deze

luchtmeting wordt standaard

geanalyseerd met optische

microscopie. Pas wanneer tijdens

de verwijdering meer dan 10.000

amfibole vezels/m³ lucht

vrijkomen, wordt de luchtmeting

geanalyseerd met een Scanning

Elektronen Microscoop.

MEER INFORMATIE?


