
De vernieuwing
van het
asbeststelsel
Wat verandert er?



Er komen aanpassingen aan in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het
Asbestverwijderingsbesluit 2005, de proces- en persoonsschema’s en het Bouwbesluit. De
veranderingen in de asbestwetgeving hebben als doel het asbeststelsel risicogerichter te
maken en innovatie te stimuleren. Dat werken met asbest nooit ten koste mag gaan van de
veiligheid en gezondheid van medewerkers, blijft het belangrijkste uitgangspunt in de nieuwe
asbestregelgeving. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? En wat betekent dit voor het hele
asbestproces? U leest het hier.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Inventarisatie

Zowel de inventariseerder als de saneerder hebben invloed op de risicoklasse. De
inventariseerder bepaalt het type asbesttoepassing (A of B, zie hieronder) en de
omstandigheden op locatie. De saneerder bepaalt welke werkwijze gehanteerd wordt bij de
verwijdering. Daarmee heeft hij invloed op de hoeveelheid vezels die vrijkomen tijdens sanering
en daarmee op de risicoklasse. 
Bij zowel A- en B-toepassingen blijven de bestaande risicoklassen 1 en 2 met bijbehorende
eisen bestaan. Risicoklasse 2a vervalt.
De al bestaande uitzonderingen op de inventarisatieplicht (zie artikel 4 van het Arbobesluit) zijn
aangevuld met de volgende activiteiten:

gas- en elektrotechnische componenten in het kader van onderhoud en oplossen van
storingen in het gastransportnet en het elektriciteitsnet
telecomleidingen
pakkingen in transportleidingen 

De inventariseerder verwerkt de onderzoeksresultaten in SMART-ns (SMART nieuwe stijl). Dit
belangrijke instrument wordt hieronder nader toegelicht. 

De wijzigingen in de wetgeving hebben grote impact op inventariseerder, saneerder,
laboratorium en opdrachtgever. Hier leest u welke gevolgen de wijzigingen in de
asbestwetgeving hebben voor het hele asbestproces en vooral voor de dagelijkse praktijk.



Werken met SMART-ns

De inventariseerder bepaalt in SMART-ns onder meer: 
type toepassing 
grootte van de ruimte
staat van het materiaal
hoeveelheid van het materiaal 

De saneerder bepaalt vervolgens de duur van de blootstelling en het treffen van
maatregelen om de blootstelling te beperken door bijvoorbeeld de volgende factoren in te
voeren: 

de duur van de sanering 
de grootte van het ‘containment’ 
Bronmaatregelen die gebruikt worden

De uitkomst van al deze factoren bepaalt uiteindelijk de hoogte van de blootstelling en
daarmee de risicoklasse van de sanering (1 of 2), het type eindcontrole (met of zonder
luchtmeting) en de te gebruiken PBM’s. 

In de nieuwe regelgeving vervangt SMART-ns het huidige SMART. Het nieuwe instrument
bevat minder ‘worst case-aannames’ en geeft steeds de actuele stand van de wetenschap
weer, zoals vastgesteld door TNO.

SMART-ns neemt een prominentere plaats in dan het oude SMA-rt. Het bevat rekenmodellen,
maar ook onderdelen van de regelgeving en huidige processchema’s. 
Op basis van de input van de inventariseerder berekent SMART-ns de mogelijke
saneringsmethode en het blootstellingsrisico van de individuele saneerder.

Dit gaat als volgt:



Sanering

De certificatieplicht hangt in het vernieuwde asbeststelsel niet alleen meer af van de
vezelemissie, maar ook van welk type asbesttoepassing verwijderd moet worden.  Niet-
gecertificeerde partijen mogen in de nieuwe situatie meer toepassingen saneren. De wet
stelt wel dat zowel de werkgever als de werknemer aantoonbaar deskundig moeten zijn. Of
een saneerder gecertificeerd is of niet, hij moet voldoen aan de eisen die in de wet
beschreven staan (zie Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 5, paragraaf 3).
De individuele saneerder kan door te werken met SMART-ns zelf de blootstelling aanpassen
en registreren (zie ‘Werken met SMART-ns’). 
Toepassingen waarvoor de saneerder geen certificaat hoeft te hebben, worden A-
toepassingen genoemd. Toepassingen waarvoor wel een certificaat verplicht is, worden B-
toepassingen genoemd. 
Wanneer een toepassing in de categorie valt waarvoor certificatie verplicht is, dan blijft dit
altijd zo. Ook als door een aangepaste werkwijze de sanering in risicoklasse 1 valt in plaats
van risicoklasse 2. De huidige risicoklasse 2a vervalt.
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Onderscheid tussen A- en
B-toepassingen
De nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen A- en B-toepassingen. Bij B-toepassingen is
de kans op blootstelling aan asbestvezels bij sanering hoog. In het Arbobesluit (artikel 4.30c)
staan de B-toepassingen vernoemd. Een gecertificeerd asbest-inventariseerder stelt vast of
het om een A- of B-toepassing gaat.

B-toepassingen A-toepassingen

asbesthoudende lijm
asbestcementtoepassingen in een
binnenruimte, tenzij ze losliggen of
geklemd zijn, met uitzondering van
imitatiemarmer en siersteen
dakbedekkingen van asbestcement,
dakbeschot en asbestcement leien 
overige asbestcementtoepassingen in
een buitensituatie indien zij sterk
verweerd zijn
geweven of geperste
asbesttoepassingen, met uitzondering
van meszekeringen, en pakkingen uit
procesinstallaties , inclusief aan- en
afvoerende leidingen
lichtgebonden asbesttoepassingen
niet-gebonden asbesttoepassingen

Van uitzondering zijn asbesttoepassingen die
bij aanvang van de werkzaamheden geheel
omsloten zijn door niet-asbesthoudend
materiaal en als geheel verwijderd kunnen
worden.  

in kunststof gebonden of imitatie marmeren
asbesttoepassingen: 

bakeliet
vinyl vloertegels
imitatie marmeren vensterbanken en siersteen

elastische asbesttoepassingen zoals bitumen en kit
losliggende of geklemde
asbestcementtoepassingen in een binnenruimte 
asbestcementtoepassingen buiten (behalve
dakbedekkingen en leien) die niet sterk verweerd
zijn
meszekeringen en pakkingen uit onderdelen van of
in procesinstallaties, inclusief aan-en afvoerende
leidingen
alles wat niet als B-toepassing is aangemerkt



Het uitgangspunt is dat er na het verwijderen van asbest vaker een onafhankelijke visuele
eindbeoordeling wordt uitgevoerd, maar er minder vaak een luchtmeting als aanvulling op de
visuele inspectie plaatsvindt. 
Een onafhankelijke visuele eindcontrole door een geaccrediteerd laboratorium is verplicht bij: 
 

verwijdering van een A-toepassingen in risicoklasse 2
verwijdering van een B-toepassing in risicoklasse 1 in een binnenruimte (nieuw)
verwijdering van een B-toepassing in risicoklasse 2

Er hoeft alleen nog een aanvullende  luchtmeting plaats te vinden bij vezelconcentraties
hoger dan 10.000 asbestvezels/m3. Dit wordt berekend in SMART-ns. Het type asbestvezel
bepaalt hoe de luchtmeting wordt uitgevoerd. Indien er amfibole asbestvezels zijn gesaneerd
dan moeten de luchtmonsters door Scanning Elektronen Microsopie (SEM) geanalyseerd 
 worden. Indien er serpentijnen asbest is gesaneerd, worden de luchtmonsters door 
 optische microscopie geanalyseerd.
De saneerder mag zelf de eindbeoordeling uitvoeren na: 

verwijdering van A-toepassingen in risicoklasse 1 
B-toepassingen in risicoklasse 1 na een buitensanering 

Alle eindbeoordelingen moeten voldoen aan de geldende NEN- en accreditatienormen zoals
opgenomen in het Arbobesluit 

Bent u benieuwd wat er nog meer is veranderd? Of 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.

MEER INFORMATIE?
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