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NEN 2990:2017 OP KOMST

Wat verandert er en waarom?

i
Samen met het verlagen van de grenswaarde voor amfibole asbest, wordt de NEN 2990 voor eindcontroles aange-

past aan de nieuwe risicoklasse-indeling. Wat is de aanleiding en wat zijn de consequenties?

NEN 2990

NEN 2990 beschrijft de manier waarop een containment, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is 

verwijderd moet worden gecontroleerd, om vervolgens zonder het gebruik van persoonlijke adembeschermings-

middelen te kunnen betreden. 

De NEN 2990 uit 2012 is momenteel in revisie en de wijzigingen in de grenswaarde 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 mogelijk opgelost. De nieuwe versie is per 1 januari 2017 echter niet 

gereed. Daarom komt er een interim-regeling zodat toch duidelijk is welke uitgangspunten door de geaccrediteerde 

laboratoria gehanteerd moeten worden. De interim-regeling is gemaakt en wordt gepubliceerd door de NEN. 

De verankering volgt uit een verwijzing door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de tussen-

tijdse certificatieschemawijziging (SC 530/540). De definitieve nieuwe NEN 2990:2017 wordt per 1 september 2017 

verwacht. 
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De definitieve nieuwe NEN 2990:2017

wordt per 1 september 2017 verwacht.



Eindcontrole risicoklasse 2A

De eindcontrolemethodiek is verbonden aan de nieuwe risicoklasse-indeling. Voor de risicoklassen 1 en 2 ver-

andert er niets. Echter, in het geval van risicoklasse 2A zijn er enkele veranderingen omdat getoetst moet worden 

aan de nieuwe grenswaarde van 2000 asbestvezels/m³ voor amfibole asbest. De eindcontrole in risicoklasse 2A 

verandert op een aantal punten:

• De analyse moet door het laboratorium volgens een nauwkeurigere methode worden uitgevoerd met Scanning 

 Electronen Microscopie (SEM). Dit om met voldoende betrouwbaarheid te kunnen toetsen aan de nieuwe 

 grenswaarde. Het vraagt een langere pomptijd en een intensievere analyse die langer duurt dan bij optische 

 microscopie. 

• De meettijd gaat naar verwachting vier uur duren.

• Er moeten kleefmonsters worden genomen conform de nieuwe norm ISO 16000-27. Er moeten twee keer 

 zoveel kleefmonsters worden genomen als het aantal luchtmonsters. 

• Als één of meer kleefmonsters + of ++ zijn, mogen éénmalig opnieuw drie kleefmonsters worden genomen 

 rondom ieder afwijkend kleefmonster. 

Containment verboden terrein

Het containment is tussen de eindcontrole en het bekend worden van de resultaten van monsteranalyses ‘verbo-

den terrein’ en mag dus niet worden betreden. Het containment mag pas worden afgebroken als de resultaten van 

de analyses bekend zijn én als deze lager zijn dan de grenswaarde en een rapportage is ontvangen. De verplichte 

verzwaarde eindbeoordeling door het meten in naastgelegen ruimte die nu geldt voor klasse 3 komt te vervallen. 

Het containment is tussen de eindcontrole en het bekend worden van

de resultaten van monsteranalyses ‘verboden terrein’ en

mag dus niet worden betreden. 



Uitzonderingen

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat op de nieuwe risicoklasse-indeling enkele uitzonderingsregels van 

toepassing zijn. Het betreft hier uitzonderingsgevallen waarbij in klasse 2A een eindcontrolemeting via optische 

microscopie in plaats van SEM volstaat. Er wordt dan getoetst aan dezelfde toetswaarden die gelden bij klasse 

2-saneringen met chrysotiel. De omschrijving van de uitzonderingsgevallen luidt als volgt:

 1. Kleine losliggende oppervlakken onbeschadigde product, kleiner dan 2,5 m2 en waarvoor geen 

  bewerkingen nodig zijn.

 2. Asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibolen bevat.

 3. Sanering waarbij tussen de toepassing en de werknemer die de verwijdering uitvoert een niet betreedbare 

  afscheiding aanwezig is, waarmee de toepassing in zijn geheel lekvrij omsloten verwijderd wordt. 

TIP:

Is er sprake van risicoklasse 2A, dan is voor zowel saneren als eindcontrole goede afstemming tussen opdracht-

gever, saneerder en asbestlaboratorium van groot belang om dit proces effectief en efficiënt te laten verlopen. 

Bij het maken van deze leaflet was dit de meest actuele situatie. De wijzigingen volgen elkaar echter in hoog 

tempo op. Wilt u zeker zijn van de actuele stand van zaken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 

088 - 214 66 00 of asbest@sgssearch.nl. 
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