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ASBEST
Veel bedrijven gebouwd tussen 1964 en 1993 hebben een dak met golfplaten van
asbestcement. Blootstelling aan asbest kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van
dak of scheidingsplaten, maar ook door verwering kunnen vezels vrijkomen.
Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het
gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. Bij werken met asbest gelden
strenge voorwaarden. Er zal een verbod gelden op asbestdaken na 2024.

Wat is de gewenste situatie?
Er vindt geen blootstelling aan asbest plaats.
Asbest wordt niet bewerkt.
Asbest wordt door een deskundig bedrijf verwijderd en afgevoerd.

Maatregelen
Stel vast waar sprake is van asbesthoudende materialen in het bedrijf.
Bewerk geen asbesthoudende materialen (bijvoorbeeld boren, zagen,
reinigen)
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Laat voorafgaand aan de verbouwing of sloop een asbestinventarisatie
uitvoeren door een deskundig asbestinventarisatie bedrijf (SC 540
gecertiﬁceerd).
Laat de sloop- en verwijderingswerkzaamheden uitvoeren door een
deskundig asbest verwijderingsbedrijf (SC 530 gecertiﬁceerd). Deze
voert het asbest ook af.
Laat de eindcontrole uitvoeren door een gecertiﬁceerd bedrijf
Leg geen voorraad aan van asbest binnen het bedrijf. Het in voorraad
hebben van asbest is verboden (zwerf asbest). Laat losse delen
asbesthoudend materiaal zo spoedig mogelijk afvoeren.
Informeer de medewerkers over de risico’s van asbest en het bewerken
van asbest.

Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Bewerk of verwijder asbesthoudende platen (materiaal) niet zelf.
Reinig asbesthoudende platen niet, (bijvoorbeeld met een hogedruk reiniger). Hierbij kunnen
asbestvezels uit de platen vrijkomen.
Licht de werkgever in over de mogelijke aanwezigheid van (verweerd) asbest en vraag om
maatregelen.
Volg de werkinstructies.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
Ga niet zomaar zelf aan de slag met asbest.
Laat het werk uitvoeren door gecertiﬁceerde bedrijven (SC-530 en SC-540).
Maak, voordat u een offerte tekent, duidelijke afspraken over de precieze omvang van de
werkzaamheden, de meldingen bij de gemeente en eventuele complicaties rondom de
vrijgave.
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WAT U VERDER MOET WETEN
Het inademen van asbestvezels kan onder andere leiden tot kanker van het borst of buikvlies
(mesothelioom). Deze vorm van kanker is speciﬁek voor vroegere blootstelling aan astbest. Ook
kan longkanker optreden, maar bij longkanker is dit minder eenduidig omdat deze ziekte ook als
gevolg van de inademing van andere kankerverwekkende stoffen kan worden veroorzaakt. De
genoemde ziektebeelden treden doorgaans op na een langere periode na het moment van
blootstelling aan asbest. Voor mesothelioom kan die tijdstermijn tientallen jaren betreffen. De
ziektegevallen die zich nu openbaren zijn aldus veroorzaakt door de blootstelling aan asbest in
het verleden.

Een asbest inventarisatie door een daartoe gecertiﬁceerd bedrijf is verplicht. Als daaruit volgt
dat de inventarisatie in klasse 1 verwijderd kan worden, dan mag ook een niet-gecertiﬁceerd
bedrijf of de eigenaar zelf het asbest verwijderen. De werkwijze zoals beschreven in het
asbestinventarisatierapport moet daarbij uiteraard gehanteerd worden.

DE 3 ONDERDELEN VAN ASBESTVERWIJDERING
Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen. Stap één is altijd een asbestinventarisatie.
Daarna vindt de verwijdering plaats (inclusief afvoer en stort) en tot slot volgt er een
eindcontrole. Hierna kan er pas een nieuw dak geplaats worden. Het verwijderen van asbest
moet u, of degene die u inschakelt voor het verwijderen, altijd melden bij uw gemeente en wel
minimaal vier weken voor de aanvang van de verwijderingswerkzaamheden. Bij deze melding
dient onder meer een asbestinventarisatierapport gevoegd te worden. U krijgt hier een
ontvangstbewijs van.
Vervolgens moet de saneerder minstens twee dagen van te voren bij de gemeente melden
wanneer de verwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Ook dient de saneerder op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden de
gemeente hiervan in kennis te stellen.
Vervolgens moet de saneerder binnen twee weken de resultaten van de eindbeoordeling aan de
gemeente verstrekken.

Asbest inventarisatie:

U moet altijd een ofﬁciële asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertiﬁceerd
asbestinventarisatiebedrijf. Ook als u weet dat het betreffende dak asbest bevat.
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U dient het asbestinventarisatierapport bij uw sloopmelding te voegen. Het verwijderingsbedrijf
heeft dit rapport nodig om de verwijdering uit te mogen voeren.
Alleen voor particulieren gelden strikt omschreven uitzonderingen op de inventarisatieplicht,
zoals bijvoorbeeld het verwijderen van maximaal 35 m² geschroefde hechtgebonden
asbesthoudende platen.

Uit een asbestinventarisatie blijkt of er asbest in een gebouw aanwezig is en op welke plaatsen,
het soort asbest en de toestand hiervan (verwering of beschadiging).
Het kan voorkomen dat u denkt alleen maar een asbest dak te hebben, maar dat er bij de
inventarisatie meer toepassingen aan het licht komen. Denkt u bijvoorbeeld aan standleidingen
of ventilatienokken. Degene die de inventarisatie uitvoert is verplicht om alle asbest binnen een
‘bouwkundige eenheid’ mee te inventariseren.
Degene die de inventarisatie uitvoert neemt monsters van de verschillende asbesttoepassingen.
Deze monsters worden ter analyse verzonden aan een laboratorium.

Asbestverwijdering:

Wanneer u beschikt over een asbestinventarisatierapport kunt u een (SC 530) gecertiﬁceerd
asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te verwijderen.
Zorg voor duidelijke afspraken met het asbest verwijderingsbedrijf; zijn bijvoorbeeld de
stortkosten inbegrepen in de offerte of blijven dakroeden zitten of worden deze mee verwijderd.
Of hoe u de te saneren locatie ter beschikking stelt aan het verwijderingsbedrijf, eventueel
leegmaken van een schuur, het vrijmaken van de omgeving rondom de schuur of het afdekken
van roosters. Leg de afspraken vast.

Een verwijderingsbedrijf zal werken volgens een vooraf opgesteld werkplan.
Hierin wordt vastgelegd hoe het verwijderen van asbest zal worden uitgevoerd.
Het is natuurlijk verstandig om dit werkplan voordat de werkzaamheden aanvangen door te
nemen met de saneerder. Bij een asbestverwijderingsbedrijf is dit de DTA. (Deskundig
Toezichthouder Asbestverwijdering). De toezichthouder is altijd bij de verwijdering aanwezig en
is uw belangrijkste aanspreekpunt. Bespreek ook met hem wie de verplichte melding bij de
gemeente verzorgt.

Het behoort tot de werkzaamheden van de saneerder om het asbestbevattende afval af te
voeren en uiteindelijk te laten storten. Alle asbest moet luchtdicht en dubbel verpakt worden,
voordat het buiten het saneringsgebied komt. De hoeveelheid die afgevoerd wordt, moet overeen
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komen met de hoeveelheid die in het werkplan staat. De saneerder, of een hiervoor
geselecteerd bedrijf, voert het afval af.

Eindcontrole:

Bij een eindcontrole wordt gecontroleerd of er asbestmateriaal is achtergebleven. Wanneer er
sprake is van een buitensanering bestaat deze eindcontrole uit een visuele inspectie door een
bedrijf dat gecertiﬁceerd is voor eindcontroles na buitensaneringen. Bij een visuele inspectie
vindt de controle ‘op het oog’ plaats. Bij het verwijderen van daken is er bijna altijd sprake van
een buitensanering; een visuele inspectie is dan voldoende. Wanneer er ook een binnensanering
heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij het saneren van standleidingen), moet een gecertiﬁceerd
laboratorium de controle uitvoeren en worden er luchtmetingen uitgevoerd. Pas wanneer er een
eindcontrole heeft plaatsgevonden, mag het terrein weer door anderen betreden worden. De
eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd.
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