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Deze publicatie is de herziene uitgave van de bundel
‘242 vragen over asbest’ uit 1997. De indeling is
grotendeels hetzelfde gebleven. Sinds het verschijnen
van de publicatie in 1997 is een groot gedeelte van 
de regelgeving op het gebied van asbest aangepast.
De aanpassingen zijn tot november 2001 verwerkt.
Het accent van de publicatie ligt op de milieu-aspecten
van asbest en de relevante regelgeving van het 
Ministerie van VROM hieromtrent. Daarnaast komen
ook aspecten omtrent arbeidsomstandigheden en
regelgeving van het Ministerie van SZW aan bod.

De belangrijkste wet- en regelgeving is nog steeds 
het Asbest-verwijderingsbesluit (Staatsblad , )
(tweemaal gewijzigd in  en ), de Model-
bouwverordening van de  en het Arbeids-
omstandighedenbesluit. 
De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing
van het Asbest-verwijderingsbesluit, het nieuwe beleid
voor de restconcentratienorm voor asbest in de bodem
en in puingranulaat, het in werking treden van het
Besluit asbestwegen Wms, waardoor het voorhanden
hebben van een asbestbevattende weg verboden is en
de Regeling bouwbesluit materialen , waarmee er
een wettelijke concentratienorm voor asbest in de
binnenlucht gekomen is.

Het asbestbeleid is momenteel sterk in beweging. 
Naar verwachting treedt in  het nieuwe Asbest-
verwijderingsbesluit in werking met de daarbij beho-
rende ministeriële regeling. Daarnaast komt er een
Productenbesluit asbest en een asbestinventarisatie-
plicht in niet-sloopsituaties in het Besluit asbest-
inventarisatie in niet-sloopsituaties.

Deze publicatie gaat globaal in op de meest gestelde
vragen over asbest. De bundel is bedoeld als naslagwerk
voor degenen die regelmatig vragen over asbestgerela-
teerde onderwerpen krijgen. Door middel van de
inhoudsopgave en het trefwoordenregister is een
bepaald onderwerp snel terug te vinden.

Door de snel veranderende wet- en regelgeving en het
globale karakter van de bundel kunnen aan de teksten
geen rechten ontleend worden. Kijk voor wetteksten en
andere regelgeving op www.overheid.nl.
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2.1 Toepassingen

2.1.1 Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de
natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd
uit fijne vezels. Asbest wordt gewonnen in open groe-
ven. In het algemeen is asbest goed bestand tegen
zuren, logen en hoge temperaturen. Daarnaast is asbest
zeer slijtvast, brandwerend, isolerend en vrij goedkoop.
Asbest wordt, chemisch gezien, onderverdeeld in twee
groepen, de serpentijn- en de amfiboolgroep. De meest
gebruikte soorten zijn wit asbest (chrysotiel) behorende
tot de serpentijngroep en daarnaast blauw (crocidoliet)
en bruin (amosiet) asbest, beide behorende tot de amfi-
boolgroep. Dit onderscheid staat los van de onderver-
deling in losgebonden en hechtgebonden asbest zoals
hier beneden is aangegeven. In Nederland is vooral
(%) wit asbest gebruikt.

2.1.2 Waar is asbest gebruikt?
Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest
gebruikt in tal van producten. Er zijn zo’n 

producten bekend die asbest bevatten. Asbestbevat-
tende producten werden toegepast op plaatsen waar de
eigenschappen van asbest optimaal konden worden
benut. Dus bijvoorbeeld als afdichtingen in de proces-
industrie, in remvoeringen en koppelingen, als wape-
ning in asbestcementproducten en in brandwerende
producten.

In een deel van de nederlandse woningen en andere
bouwwerken is asbest in een bepaalde vorm aanwezig.
In bijvoorbeeld bouwmaterialen, dakbeschot, verwar-
mingsketels, vloerbedekking (zeil), rioolleidingen e.d.
kan asbest zijn verwerkt. Soms komt asbest voor in
oudere huishoudelijke apparaten die warmte ontwikke-
len, zoals boilers, haardrogers, straalkachels, broodroos-
ters en strijkijzers. In de agrarische sector is asbest veel
toegepast, bijvoorbeeld in golfplaten als dakbedekking
van stallen en schuren. Plaatselijk zijn wegen verhard
met asbestbevattend afval.

2.1.3 In welke vormen komen asbestproducten 
voor?

Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee
groepen te onderscheiden. 
De ene groep bestaat uit producten waarin het asbest
in losgebonden (min of meer losse) vorm voorkomt,
zoals zachte isolatieplaten, filtermateriaal, asbestdoek,
asbestkoord, asbestkarton (onder sommige soorten
vloerzeil), pakkingen, brandwerende kleding en spui-
tasbest als isolatie. Wanneer asbest losgebonden is
kunnen asbestvezels gemakkelijk uit het materiaal
emitteren en de omgeving besmetten. 

De andere groep wordt gevormd door producten
waarin het asbest hechtgebonden is aan andere stoffen
(doorgaans aan cement of kunsthars). Voorbeelden
hiervan zijn asbestcementen wandplaten en golfplaten,
ventilatiekanalen, bloembakken, gas-, water- en riole-
ringsbuizen, koppelingsplaten en remvoeringen voor
auto’s. 
Wanneer asbest hechtgebonden is kunnen er onder
normale omstandigheden (dus als het materiaal niet
wordt bewerkt of gesloopt) geen asbestvezels uit het
materiaal vrijkomen tenzij het materiaal verweerd of
beschadigd is. De hechtgebondenheid van de vezels
neemt af naarmate het materiaal meer verweerd of
verouderd is.
Overigens hoeven niet alle hier genoemde producten
per se asbest te bevatten.

2.1.4 Kan op basis van bijvoorbeeld een 
keurmerk, een merknaam, typenaam 
of een patentnummer worden afgeleid 
of een (golf)plaat asbest bevat?

In principe niet. Een keurmerk of een patentnummer
heeft geen betekenis voor de aanwezigheid van asbest.
Op (hele) in Nederland gefabriceerde cementplaten
staat de aanduiding  (asbestos technology) dan wel
 (new technology), waarbij  betekent dat de platen
asbest bevatten. -platen bevatten geen asbest. Over
golfplaten uit het buitenland valt niets te zeggen. Het
kan er op staan aangegeven, maar er bestaat geen
duidelijk beeld van. Omdat men in de meeste gevallen
niet weet of deze platen asbest bevatten zal men deze
altijd als verdacht moeten beschouwen dan wel ze eerst
bemonsteren en analyseren op de aanwezigheid van
asbest. 

2.1.5 Hoe komt u erachter of een bepaald 
product asbest bevat?

De enige manier om met zekerheid vast te kunnen stel-
len of een product asbest bevat is met een materiaal-
analyse door een laboratorium.
Bedrijven en beheerders van gebouwen kunnen hier-
voor een deskundig adviesbureau of een geaccrediteerd
laboratorium inschakelen.
Particulieren kunnen zich wenden tot de Keurings-
dienst van Waren (zie adres achterin). Hier kunnen zij
informeren of het mogelijk is het verdachte materiaal,
zoals vloerbedekking of plaatmateriaal, te onderzoeken
op de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek is voor
particulieren tot op heden gratis. Tien à veertien dagen
na inlevering van het verdachte materiaal volgt de
uitslag van het onderzoek. Soms kan ook de leverancier
van het product u informatie over de samenstelling
verstrekken.
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Werknemers en werkgevers in de bouw-, afwerk- en
afbouwsector kunnen gebruik maken van de service die
de Stichting Arbouw te Amsterdam biedt, telefoon
()   . Door de Stichting Arbouw is ook een
tweetal boekjes samengesteld over herkenning van
asbest. ‘Asbesttoepassing in de burger- en utiliteits-
bouw, herkennen en inventariseren’, is in  uitgege-
ven en kost € , Daarnaast is er het boekje ‘vraag en
antwoord over asbest’ uitgegeven eind  en kost 
€ ,.
Beide uitgaven zijn te bestellen per fax ()    

of per telefoon ()   .

Hieronder staan enkele handvatten genoemd die
kunnen helpen bij een eerste beoordeling of bepaald
materiaal asbestverdacht is.

Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien
of het asbest bevat. Van belang is in ieder geval het
volgende:
• Asbest in gespoten vorm als brandwerende bekleding

op bijvoorbeeld staalconstructies is na  niet meer
toegepast.

• Het gebruik van asbestbevattende materialen in
nieuwbouw is door de afspraken in verschillende
Cao’s sedert  sterk afgenomen.

• Producten waarin asbest in losgebonden vorm voor-
komt, mogen sinds  niet meer worden verkocht.

• De beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest
is sinds  juli  verboden.

• Tot  is in een aantal woningen en andere bouw-
werken vinylvloerbedekking gelegd met asbestvilt als
onderlaag. In die periode zijn ook asbestvinyltegels
gelegd. Vloerzeil dat asbest bevat is enigszins aan de
onderzijde te herkennen. Het heeft een lichtgrijze tot
lichtbeige (soms lichtgroene) kleur en een niet-glim-
mend oppervlak dat een beetje doet denken aan grof
papier of karton.

Asbest is (vrijwel) nooit aanwezig in:
• vloerbedekkingen van textiel (tapijt) en ondertapijt

van vilt;
• breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode

onderkant;
• stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde,

ruwe onderzijde met daarin een grofmazig jute-
weefsel, zoals linoleum;

• buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onder-
zijde;

• soepel zeil met een onderzijde van kunststof (plastic)
of foam (schuim);

• vinylzeil dat na  in Nederland te koop was;
• vloerzeil van vóór .

Verder staat meer informatie over de herkenning van
asbestverdachte materialen in woningen in de brochure
‘Asbest in en om het huis, de meest gestelde vragen
over asbest’ (voor bestellingen, zie achterin).

2.1.6 Bestaat er een lijst met asbestbevattende 
materialen?

Er bestaat geen complete lijst met materialen en
producten die asbest kunnen bevatten. Het komt zelfs
sporadisch voor dat toepassingen van asbest worden
aangetroffen die nog onbekend waren. Er bestaan wel
diverse lijsten met asbestbevattende materialen.
Probleem is dat de lijsten onderling verschillen, niet
compleet zijn en doorgaans niet door een leek kunnen
worden gebruikt. Bovendien is ook bij inspectie door
een specialist doorgaans een laboratoriumanalyse van
verdachte materialen nodig om met zekerheid te
kunnen bepalen of een materiaal of product asbest
bevat.

2.1.7 Wanneer werden welke vormen 
en toepassingen van asbest verboden?

In  werd het verspuiten van asbest en het gebruik
van blauwe asbest verboden. Sinds  mogen losge-
bonden asbestbevattende producten niet meer in de
handel worden gebracht. In  werden de meeste
toepassingen van asbestbevattende rem- en frictiemate-
rialen verboden. Sinds  juli  mogen geen asbest-
bevattende producten meer worden toegepast, uitge-
zonderd sommige koppelingsplaten, remvoeringen en
producten waarvoor (nog) geen asbestvrij alternatief
voorhanden is. Voor bedrijfsmatig gebruik van asbest-
bevattende producten is ontheffing van de arbeids-
inspectie nodig.

2.1.8 Mogen voertuigen nog asbestbevattende 
rem- en frictiematerialen bevatten?

De overheid, de importeurs en fabrikanten van voertui-
gen hebben op  februari  een convenant gesloten
dat met ingang van  juli  geen voertuigen meer
worden ingevoerd of worden vervaardigd, die zijn
voorzien van asbestbevattende frictiematerialen. Onder
een voertuig wordt verstaan: ieder voor deelneming aan
het wegverkeer bestemd motorrijtuig, met of zonder
carrosserie, op ten minste vier wielen, met een door de
constructie bepaalde maximale snelheid van ten minste
 km/uur en met een maximaal toelaatbare massa van
meer dan  kg doch niet meer dan  kg, met
uitzondering van voertuigen die langs spoorstaven
worden voortbewogen, landbouwtrekkers en land-
bouwmachines. Onder frictiematerialen worden
verstaan: de koppelingsplaat, remblokken en rem-
schoenen met inbegrip van de daarop aangebrachte
materialen.
Het rijden in voertuigen met asbestbevattende rem- 
en frictiematerialen is niet verboden. In de occasion- 
en oldtimermarkt kan het dus voorkomen dat er nog
asbestbevattende frictiematerialen toegepast zijn. Ook
vrachtwagens kunnen nog asbestbevattende frictie-
materialen bevatten.

Bij het vervangen van frictiematerialen geldt het
Besluit asbestvrije frictiematerialen (Stb. , )
(Dit besluit is van toepassing op voertuigen met een
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gewicht kleiner dan  kg, meer dan  wielen en een
maximale snelheid van meer dan  km per uur). 
Samengevat staat in dit besluit dat het voorhanden
hebben en monteren van asbestbevattende frictiemate-
rialen in deze voertuigen verboden is. Dit verbod is niet
van toepassing op:
• voertuigen die vóór  oktober  in het verkeer zijn

gebracht;
• voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
• voertuigen waarvoor krachtens bepaalde -regel-

geving geen asbestvrije frictiematerialen worden
vermeld.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat samengevat
dat het voorhanden hebben en het monteren van fric-
tiematerialen die blauwe asbest (crocidoliet) bevatten
in motorrijtuigen met een massa groter dan  kilo-
gram en in motorrijtuigen met een toegelaten snelheid
lager dan  kilometer per uur verboden is. Het monte-
ren in deze voertuigen van frictiematerialen die andere
asbestsoorten dan crocidoliet bevatten, is echter niet
verboden.
Voor nagenoeg alle typen voertuigen zijn momenteel
echter asbestvrije alternatieven voorhanden welke stan-
daard door garagebedrijven gemonteerd worden. 

2.1.9 Waarom worden in het Besluit asbestvrije 
frictiematerialen niet alle asbest-
bevattende rem- en frictiematerialen 
verboden?

Hiervoor zijn drie redenen:
 Voor zwaardere voertuigen waren ten tijde van de

totstandkoming van het besluit onvoldoende asbest-
vrije rem- en frictiematerialen beschikbaar.

 In bestaande voertuigen waarin door het ontwerp
van het voertuig geen asbestvrije rem- en frictiemate-
rialen kunnen worden toegepast, moeten asbest-
bevattende rem- en frictiematerialen toegepast
kunnen worden.

 Op grond van andere -regelgeving moeten de Lid-
staten een kenteken verstrekken aan voertuigen
waarvan de remvoering voldoet aan bepaalde eisen.
De samenstelling van de remvoeringen is hierin geen
toetsingscriterium.

Overigens moeten de Lid-Staten op grond van -
regelgeving uiterlijk per  januari  een verbod op
het op de markt brengen en gebruiken van alle asbest-
bevattende producten hebben ingesteld. Dit betekent
dat alle uitzonderingen voor asbestbevattende frictie-
materialen komen te vervallen. In Nederland zal dit
verbod worden opgenomen in het Productenbesluit
asbest, dat naar verwachting begin  in werking zal
treden. Dit besluit zal tevens alle huidige productregel-
geving voor asbest in het Arbobesluit, Warenwetbesluit
asbest en Besluit asbestvrije frictiematerialen Wet
milieugevaarlijke stoffen vervangen.

2.1.10 Kunt u nog steeds asbestbevattende 
producten kopen?

Nee. In principe kunt u door het verbod op bewerken,
verwerken en in voorraad houden van asbest in Neder-
land als consument sinds  juli  geen producten
meer kopen die asbest bevatten. In sommige -landen
worden echter nog wel enkele producten toegepast, die
witte asbest bevatten. Mochten dergelijke producten,
bijvoorbeeld uit oude voorraden, u toch worden aange-
boden (soms onder de Franse naam ‘amiante’ of de
Engelse naam ‘asbestos’), dan kunt u contact opnemen
met de Keuringsdienst van Waren. De Keuringsdienst
van Waren onderzoekt of er sprake is van asbest en
treedt zonodig op tegen het op de markt brengen van
het product. Worden u beroepshalve asbestbevattende
producten aangeboden, dan kunt u contact opnemen
met de Arbeidsinspectie

2.1.11 Mogen asbestbevattende producten 
in Nederland worden ingevoerd? 

Op dit moment is er geen invoerverbod. Het is voor
bedrijven echter verboden asbestbevattende producten
in voorraad te hebben waardoor er indirect toch sprake
is van een invoerverbod.

2.1.12 Mag puingranulaat of bodem met asbest 
worden toegepast of hergebruikt?

Vroeger (tot december ) was het inderdaad zo dat
grond en puingranulaat waarin zich een minieme
hoeveelheid asbest bevond niet gebruikt mocht worden
op grond van het arbeidsomstandighedenbesluit.
In december  is er een restconcentratienorm afge-
sproken van  mg hechtgebonden asbest per kilogram
puingranulaat of grond (bepaald volgens  

respectievelijk  ). Dit betekent dat grond of
puingranulaat welke minder dan  mg hechtgebonden
asbest per kilo bevat gezien mag worden als ‘schoon’.
Deze mag dan ook toegepast of hergebruikt worden
zonder de beschermende maatregelen zoals die in het
arbeidsomstandighedenbesluit geformuleerd zijn.
Grond of puingranulaat welke meer dan  mg asbest
per kilogram bevat wordt nog steeds gezien als asbest-
bevattend materiaal en mag om die reden niet gebruikt
of hergebruikt. Het afvoeren van dit materiaal moet
dan ook gebeuren onder asbestcondities. Dit geldt ook
voor het reinigen van grond die asbest bevat.
Momenteel is er dus sprake van een gedoogbeleid voor
het werken met en gebruiken van grond of puingranu-
laat die minder dan  mg hechtgebonden asbest per
kilogram bevat. Voor grond of puingranulaat waar
losgebonden asbest in voorkomt, zoals spuitasbest of
asbestkoord, geldt dat toepassing wordt gedoogd
zolang de concentratie losgebonden asbest lager is de
bepalingsondergrens conform   respectievelijk
 . De bepalingsondergrens ligt afhankelijk van
de situatie op  à  mg/kg en moet niet worden verward
met de detectiegrens, die lager ligt. Asbestbevattende
grond en puingranulaat met een hogere asbestconcen-
tratie dan de restconcentratienorm mogen niet worden
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hergebruikt, omdat dan in de toekomst de kans op
blootstelling aan asbest blijft bestaan en hoge kosten
moeten worden gemaakt om deze blootstelling te voor-
komen. Voor puingranulaat geldt bovendien dat een
hogere restconcentratienorm illegale asbestsloop, met
alle risico’s van dien, en bijmengen van asbest zou
aanmoedigen. Het spreekt vanzelf dat dit ongewenst is.
De restconcentratienormen voor hecht- en losgebon-
den asbest zullen worden verankerd in het Producten-
besluit asbest (vraag ..).

Zie ook vraag .. en ...

2.1.13 Is puingranulaat met KOMO-keurmerk 
gegarandeerd asbestvrij?

Nee. Het -keurmerk biedt onvoldoende garantie
dat puingranulaat asbestvrij is. Het betekent alleen dat
volgens bepaalde asbestzorgvuldigheidsmodules
gewerkt is. Ook puingranulaat met een buitenlands
keurmerk kan asbest bevatten. De brancheorganisatie
van puinbrekers () werkt op dit moment aan een
systeem om aan te tonen dat puingranulaat met -
keurmerk voldoet aan de eis van maximaal  mg
hechtgebonden asbest per kilo.

2.1.14 Mag asbest nog steeds worden toegepast 
of hergebruikt door bedrijven, 
instellingen of zelfstandig werkenden?

Nee. Sinds  juli  is het voor hen verboden asbest of
asbestbevattende producten te bewerken, te verwerken
of in voorraad te houden. Het opnieuw gebruiken van
oude asbestbevattende producten is daarmee eveneens
verboden. Hetzelfde geldt voor asbestbevattend afval.
Ook asbestbevattend afval met een laag percentage
asbest mag niet worden hergebruikt. Alleen voor
bodem en puingranulaat is een restconcentratienorm
vastgesteld. Het verbod is opgenomen in het Arbeids-
omstandighedenbesluit en heeft vooral betekenis voor
situaties tijdens het werk. In dit besluit is geregeld in
welke bijzondere gevallen asbest nog wel mag worden
gebruikt. Dat mag in principe alleen als het niet moge-
lijk is om andere materialen toe te passen. 
Voor informatie over ontheffingen kunt u contact
opnemen met de arbeidsinspectie.

2.1.15 Mag asbest nog steeds worden toegepast 
of hergebruikt door particulieren?

Er is geen direct verbod voor particulieren om asbest-
bevattend materiaal dat zij al bezitten (opnieuw) toe te
passen. Op grond van de Regeling bouwbesluit mate-
rialen  is het verwerken van asbestbevattende mate-
rialen in bouwwerken, praktisch gezien, onmogelijk.
Deze regeling geeft echter ook geen direct werkend
verbod. De regeling geeft een maximaal toelaatbare
concentratie asbestvezels welke in het binnenmilieu
van een bouwwerk mag voorkomen. Bij toepassing van
asbestbevattende bouwmaterialen zal deze concentra-
tienorm altijd overschreden worden. 

In sloopsituaties kan voorkomen worden dat asbest-
bevattende materialen hergebruikt worden door aan 
de mededeling onder voorschriften het voorschrift te
verbinden dat het bij de sloop vrijkomende afval
binnen een bepaalde termijn bij een door de gemeente
aangewezen inzamelpunt afgegeven moet worden. 

Wanneer er geen sprake is van een sloopsituatie is de
vraag hoe de particulier aan het asbestbevattende mate-
riaal komt. Wanneer het materiaal door een bedrijf is
geleverd, dan is dit bedrijf in overtreding en kan het
worden vervolgd.

Wanneer in de Algemene Plaatselijke Verordening of 
in de Bouwverordening regels met betrekking tot de
veiligheid voor de omgeving zijn gesteld kan op grond
van deze regels opgetreden worden tegen asbesttoepas-
sing van een particulier.

Een actie waarmee nog weinig ervaring is opgedaan is
een verbod op grond van overtreding van .a van de
Wet milieubeheer. Feit is wel dat dit artikel een zorg-
plicht oplegt aan iedereen die weet of kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen
voor het milieu worden veroorzaakt.
Het artikel kan echter niet strafrechtelijk worden
gehandhaafd en het is ook onzeker hoe de bestuurs-
rechtelijke handhaving ervan uitpakt.

Op grond van artikel a van het Wetboek van Straf-
recht wordt het in de bodem (bijvoorbeeld verankering
van een schutting) of in de lucht (bijvoorbeeld bij het
aanbrengen van het materiaal) brengen van stoffen die
de openbare gezondheid bedreigen dan wel levensge-
vaar voor derden veroorzaken, verboden. Dan moet
wel worden bewezen dat dit opzettelijk en wederrechte-
lijk gebeurt. Het is onzeker of de rechter oordeelt of er
daadwerkelijk sprake is van gevaar.

Wanneer er sprake is van buren kunnen deze middels
een civiele procedure het (her)gebruik van asbestbevat-
tende materialen proberen te voorkomen. Zij zullen
dan moeten aantonen dat er sprake is van een onveilige
situatie.

In het Productenbesluit asbest zal een totaalverbod
voor toepassing, hergebruik en in voorraad houden 
van asbest door particulieren worden opgenomen 
(zie vraag ..).
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2.1.16 Mogen asbesthoudende materialen 
die vrijkomen bij het afbreken van 
wisselwoningen weer worden gebruikt 
bij de opbouw van deze wisselwoningen 
op een andere plaats?

Nee, op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit
is het bewerken, verwerken en in voorraad houden van
asbestbevattende materialen sinds  juli  verboden.
Bij het weer opbouwen van de wisselwoningen zouden
de asbestbevattende materialen worden bewerkt of
verwerkt. Ook bij bouwwerken die seizoensgebonden
aanwezig zijn (zoals strandtenten) is het opbouwen
verboden wanneer er in de afzonderlijke componenten
asbest is verwerkt.

2.1.17 Wat kunt u gebruiken in plaats 
van asbest?

Deze vraag is niet met een enkel antwoord te beant-
woorden. Inmiddels is voor nagenoeg iedere toepassing
een alternatief beschikbaar. De keuze voor een alterna-
tief wordt echter goeddeels bepaald door het doel van
de toepassing. Bij het kiezen uit andere materialen
moet u ervoor zorgen dat deze minder schadelijk zijn
dan asbest. In veel gevallen is het niet per se nodig om
een materiaal te kiezen dat vezels bevat.
U kunt zich over de toepassing van asbestvrije materia-
len ook laten adviseren door uw leverancier. Alleen als
het technisch onmogelijk is een minder schadelijke stof
dan asbest toe te passen, moet u als werkgever contact
opnemen met de Arbeidsinspectie om na te gaan of u
voor een ontheffing in aanmerking komt. Als consu-
ment kunt u in principe geen astbestproducten meer
kopen. 

2.1.18 Kan voor het afdichten van pompen met 
asbestbevattend materiaal een ontheffing 
van het asbestverbod worden verleend? 
Wie moet een dergelijke ontheffing 
verlenen?

Dit kan alleen wanneer het technisch onmogelijk is om
een asbestvrij product toe te passen dat niet of minder
gevaarlijk is. Het verzoek tot ontheffing wordt bij de
Arbeidsinspectie ingediend die beslist of ontheffing
wordt verleend. Het verlenen van een ontheffing
gebeurt altijd voor een beperkte periode.

2.2 Risico’s

2.2.1 Waarom heeft de overheid een verbod 
op het gebruik van asbest ingesteld?

Jaarlijks overlijden in Nederland, volgens een schatting
van de Gezondheidsraad, ongeveer  mensen aan de
gevolgen van – voornamelijk beroepsmatige – bloot-
stelling aan asbest in het verleden. Gebleken is dat de
maatregelen die de overheid in het verleden tegen
blootstelling aan asbest heeft genomen onvoldoende
effect hebben gehad. Daarom is de toepassing en
hergebruik van alle asbestsoorten in Nederland sinds 
 juli  verboden.

2.2.2 Waarom is asbest zo gevaarlijk?
Asbest heeft een vezelige structuur. Het bijzondere
daaraan is dat de bundels van vezels makkelijk in de
lengte kunnen splijten tot steeds dunnere, naaldvor-
mige vezels, terwijl de lengte gelijk blijft. Deze micro-
scopisch kleine vezels kunnen bij inademing tot diep in
de longen doordringen. De vezels kunnen ongemerkt
in de longen terechtkomen, omdat ze onzichtbaar en
reukloos zijn. Het gevaar van asbest schuilt dus in het
inademen van de vezels. Het doordringen van asbest-
vezels in de longen kan ernstige ziekten veroorzaken
zoals:
• Asbestose (verstijving van het longweefsel). Asbestose

kan alleen ontstaan na beroepsmatige blootstelling.
Asbestose is ongeneeslijk, maar niet direct dodelijk.
Bij asbestose is er sprake van een verlaging van de
longcapaciteit waardoor overbelasting van het hart
kan optreden. De kans op asbestose neemt evenredig
toe met de concentratie en duur van de blootstelling
aan asbest. Asbestose kan door elke soort asbest
ontstaan.

• Longkanker. Het verband tussen asbest en long-
kanker kan maar zelden met zekerheid worden
aangetoond. Longkanker is niet altijd ongeneeslijk.
Hoe langer er blootstelling is aan asbest, hoe groter
de kans op longkanker. Roken samen met bloot-
stelling aan asbest vergroot de kans op longkanker
aanzienlijk. 

• Mesotheliomen (een zeldzame vorm van kanker van
het long- of buikvlies). Deze ziekte wordt bijna altijd
door blauw en/of bruin asbest veroorzaakt. 

• Pleurale plaques. Pleurale plaques zijn verdikkingen
van het borstvlies en worden in verhoogde frequentie
gevonden bij aan asbest blootgestelden. Ook hier is
de hoogte en de duur van de van de blootstelling aan
asbest bepalend. Pleurale plaques komen overigens
ook voor bij niet aan asbest blootgestelden. 

Tussen het inademen van asbestvezels en het moment
waarop de ziekten zich voordoen kan een periode van
tientallen jaren liggen.
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2.2.3 Zijn alle soorten asbest 
kankerverwekkend?

Ja. Alle soorten asbest kunnen volgens de Gezond-
heidsraad bij de mens kanker veroorzaken wanneer ze
worden ingeademd. Wel is het zo dat wit asbest zonder
bijmenging van blauw of bruin asbest niet of nauwe-
lijks in staat is mesotheliomen te veroorzaken. Amfi-
boolasbest (bruin en blauw asbest) is nog gevaarlijker
dan chrysotielasbest (wit asbest).

2.2.4 Is het inademen van asbest altijd 
gevaarlijk?

Het risico wordt groter naarmate er meer vezels worden
ingeademd, bijvoorbeeld door het bewerken (boren,
zagen, schuren) of beschadigen van asbestbevattend
materiaal. Verder neemt het aantal vezels dat u inademt
toe naar mate u langer aan asbestvezels wordt blootge-
steld. Daarom is het belangrijk dat u het inademen van
asbest zoveel mogelijk voorkomt. Bij het bewerken van
asbestbevattend materiaal houdt een eenvoudig stof-
kapje de gevaarlijke asbestvezels niet tegen. Alleen
speciale maskers, zoals die gebruikt worden door
deskundige bedrijven, bieden voldoende bescherming.

Omdat in gewone buitenlucht ook asbestvezels aanwe-
zig zijn, ademt iedereen kleine hoeveelheden asbest in.
In buitenlucht zit echter doorgaans zo weinig asbest
dat het risico op kanker te verwaarlozen is. Alleen op
sommige plaatsen, zoals in tunnels, rond verkeersplei-
nen en in de buurt van asbesthoudende wegen komen
concentraties voor die tussen het verwaarloosbaar en
maximaal toelaatbaar risiconiveau liggen (zie het
hoofdstuk normen en meetmethoden). De laatste jaren
zijn deze concentraties vermoedelijk afgenomen,
omdat het aantal voertuigen met asbestbevattende fric-
tiematerialen steeds verder afneemt. In gebouwen
waarin onbeschadigde asbestcementproducten aanwe-
zig zijn is het risico verwaarloosbaar. Het gezondheids-
risico van een eenmalige blootstelling aan asbest bij
bijvoorbeeld een brand waarbij asbest vrij komt is
klein, maar niet volledig verwaarloosbaar.

2.2.5 Asbest is toch alleen gevaarlijk als je 
er beroepsmatig mee werkt?

Nee. Er zijn ook andere gevallen bekend waarbij
mensen regelmatig aan vrij hoge asbestconcentraties
zijn blootgesteld. Er zijn bijvoorbeeld mesothelioom-
gevallen bekend van echtgenotes die met asbestvezels
besmette overalls van hun mannen wasten. Tevens is
een mesothelioomgeval bekend van iemand die in een
kantoor werkte, terwijl beneden het kantoor in een
mijn met asbest werd gewerkt. Ook is een mesotheli-
oomgeval bekend van iemand die alleen regelmatig
gebruik heeft gemaakt van met asbestafval verharde
wegen. Regelmatige blootstelling aan asbest van
mensen die niet beroepsmatig met asbest werken kan
bijvoorbeeld ook voorkomen wanneer zich in een
kantoor of woning losgebonden asbest bevindt dat niet
is afgeschermd. Overigens is de kans om in een niet-
beroepssituatie een asbestziekte op te lopen veel kleiner

dan de kans om deze in een beroepssituatie op te lopen.
Dit komt omdat in het laatste geval de blootstelling in
de regel hoger en langduriger is.

2.2.6 Hoe gevaarlijk is het verwijderen 
van asbest door een particulier?

 heeft onderzoek uitgevoerd naar het zelf verwijde-
ren van asbestbevattende materialen door particulieren
en de risico’s die daarbij optreden voor de verwijderaar
en voor derden. De risico’s zijn afhankelijk van het
materiaal dat wordt verwijderd en de wijze waarop de
verwijdering plaatsvindt. In veel gevallen loopt niet
alleen de particulier een risico, maar ook anderen. Het
risico blijft bovendien vaak niet beperkt tot de periode
waarin de verwijdering plaatsvindt, maar ook na het
verwijderen van asbest kan er gedurende langere tijd
sprake zijn van een aanzienlijke concentratie van asbest
in de lucht.  heeft aanbevelingen gedaan welke
asbestbevattende materialen onder voorschriften wel
door een particulier verwijderd kunnen worden en
welke niet.

Het ministerie van  heeft op basis van deze
aanbevelingen standaard-voorschriften opgesteld voor
het verwijderen van bepaalde asbestbevattende materia-
len door particulieren. Het niet volgens de standaard-
voorschriften verwijderen van die asbestbevattende
materialen en het verwijderen van andere asbestbevat-
tende materialen door particulieren kan aanzienlijke
risico’s met zich brengen.
Om deze redenen is het ook voor particulieren in de
meeste gevallen voorgeschreven om gebruik te maken
van de diensten van een deskundig asbestverwijderings-
bedrijf wanneer er asbestverwijdering plaatsvindt. Een
en ander is vastgelegd in het Asbest-verwijderings-
besluit en de daarvan afgeleide voorschriften in de
gemeentelijke bouwverordening.

2.2.7 Waarom hebben professionele 
asbestverwijderaars ‘maanpakken’?

Professionele asbestverwijderaars worden belast met
werkzaamheden waarbij veel asbestvezels in de adem-
zone kunnen vrijkomen. Dat is de belangrijkste reden
dat professionele asbestverwijderaars beschermende
kleding dragen. Verder komen de professionele asbest-
verwijderaars dagelijks met asbest in aanraking. Hun
risico op ziekten is daardoor in potentie veel groter dan
dat van burgers. Om dat risico te minimaliseren dragen
professionele asbestverwijderaars beschermende
kleding.

2.2.8 Is het gevaarlijk om asbestvezels 
in te slikken?

Nee. Het inslikken van asbestvezels, bijvoorbeeld uit
drinkwater, vormt naar de huidige inzichten van de
wetenschap geen bijzonder risico. Evenmin als het met
de huid aanraken van asbestbevattende producten. Het
gevaar schuilt in het inademen.
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2.2.9 Wat kunt u doen als u vroeger met asbest 
in contact bent gekomen?

Als u in het verleden regelmatig met asbest in aanra-
king bent geweest, bijvoorbeeld door uw werk, bestaat
de kans dat u als gevolg van de vroegere blootstelling
alsnog gezondheidsklachten krijgt. Hoe groot die kans
is, is onmogelijk te zeggen. Bij eenmalige blootstelling
aan asbest is het risico aanzienlijk kleiner dan bij regel-
matige blootstelling. Als u denkt dat uw gezondheids-
klachten in verband staan met de vroegere blootstelling
aan asbest, doet u er verstandig aan dit aan uw bedrijfs-
of huisarts te melden.
Ook de Stichting Instituut Asbestslachtoffers, telefoon
()   , kan u van dienst zijn. Dit instituut
bemiddelt tussen een (ex)werknemer die lijdt aan de
ziekte mesothelioom en de (ex)werkgever, met als doel
een financiële regeling tot stand te brengen met betrek-
king tot de gezondheidschade.

2.2.10 Is het inpakken van asbestbevattend 
afval niet gevaarlijk?

Dit risico is niet verwaarloosbaar. Wanneer het inpak-
ken echter zorgvuldig plaatsvindt en de inpakker het
afval niet breekt, kleiner maakt of verpulvert, dan is het
risico veel kleiner dan bij het verwijderen van het
asbest.

2.2.11 Hoe komt u erachter of de aanwezigheid 
van asbest in een woning risico’s 
veroorzaakt?

In de brochure ‘Asbest in en om het huis, de meest
gestelde vragen over asbest’ van het Ministerie van
 staat een overzicht van de meest voorkomende
asbestbevattende materialen in woningen, hoe
‘verdachte’ materialen herkend kunnen worden en of
deze materialen hechtgebonden of losgebonden zijn. 
In het algemeen geldt dat hechtgebonden asbestbevat-
tende materialen geen risico’s veroorzaken zolang deze
niet worden bewerkt of verwijderd. Losgebonden
asbestbevattende materialen die niet zijn afgeschermd
veroorzaken wel risico’s. Hoe groot deze risico’s zijn,
hangt van verschillende factoren af. Of maatregelen
nodig zijn hangt af van het feit of het losgebonden
asbest is afgeschermd en of het asbest zich op een plaats
bevindt waar regelmatig mensen komen. Als zich in uw
huis asbest bevindt dat niet hechtgebonden is of in zeer
slechte staat verkeert, en het materiaal is niet voldoende
afgeschermd, dan kan de gemeente de eigenaar van het
asbest onder omstandigheden dwingen maatregelen te
nemen. Neem als particulier bij twijfel contact op met
de gemeente of de . U kunt ook tegen betaling een
deskundig onderzoeksbureau of geaccrediteerd labora-
torium inschakelen (voor telefoonnummers zie
achterin). 

2.2.12 Kan ik asbesthoudende huishoudelijke 
apparaten blijven gebruiken?

Meestal wel. Sommige oudere huishoudelijke appara-
ten bevatten asbest. U kunt daarbij denken aan (oude)
haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Omdat
het asbest onder normale omstandigheden zit opgeslo-
ten in het product of apparaat komen normaal gespro-
ken geen of nauwelijks asbestvezels vrij. Bij twijfel kunt
u kontaktcontact opnemen met de Keuringsdienst van
Waren () .

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200212



3.1 Algemeen

3.1.1 Voor wie gelden er wettelijke regels?
Wettelijke regels voor het omgaan met asbest gelden
voor iedereen. Welke regels er voor u gelden, hangt af
van de vraag of u in het kader van beroep of bedrijf of
als particulier met asbest omgaat. Zo is voor werk-
gevers, werknemers en voor zelfstandige beroepsuit-
oefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit 
van belang. Particulieren die asbestbevattend materiaal
willen verwijderen krijgen te maken met het Asbest-
verwijderingsbesluit en de regels van hun gemeente.
Bedrijven, instellingen en zelfstandig werkenden die
asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of
object, moeten met beide besluiten rekening houden. 
Omdat de gevaren die verbonden zijn aan het werken
met asbest groot zijn geldt het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit voor wat betreft asbest niet alleen voor
werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstan-
digen zoals landbouwbedrijven.

Afhankelijk van uw omstandigheden kunt u informatie
inwinnen over de regelgeving bij verschillende instan-
ties. Enkele voorbeelden zijn: de gemeente, uw werkge-
ver, uw huisbaas, de branchevereniging, een vakvereni-
ging, een consumentenorganisatie, de Arbeidsinspectie,
InfoMil of de afdeling Publieksvoorlichting van het
ministerie van . 

3.1.2 Is de uitgebreide Nederlandse 
asbestregelgeving echt nodig?

Ja. Jaarlijks overlijden in Nederland circa  mensen
aan de – voornamelijk beroepsmatige – blootstelling
aan asbest in het verleden. (Schatting van asbest-
gerelateerde ziekten in de periode – door
beroepsmatige blootstelling in het verleden, maart
,      ).
Dit is voldoende grond voor een uitgebreide regelge-
ving voor asbest. Bovendien is de meeste Nederlandse
asbestregelgeving een direct gevolg van de drie -
richtlijnen voor asbest (één voor arbeidsomstandig-
heden, één voor milieu en één voor producten). 
Nederland is verplicht deze -richtlijnen te vertalen 
in nationale regelgeving.

3.2 Asbest-verwijderingsbesluit

3.2.1 Welke voorschriften bevat 
het Asbest-verwijderingsbesluit?

Het Asbest-verwijderingsbesluit bevat voorschriften
voor het verwijderen (slopen) van asbest uit bouwwer-
ken en objecten. Het besluit geeft dus geen regels voor
asbestverwijdering wanneer er geen sprake is van een
bouwwerk of een object. Zo valt het opruimen van
zwerfasbest niet onder de werkingssfeer van het Asbest-
verwijderingsbesluit.
Het besluit bevat overigens géén verplichting om asbest
te verwijderen. 
Het besluit bepaalt dat voorafgaand aan het verwijde-
ren van asbest uit bouwwerken in beginsel toestem-
ming aan Burgemeester en wethouders moet worden
gevraagd. Deze geven dan ofwel een sloopvergunning
ofwel een mededeling dat geen sloopvergunning vereist
is (een mededeling onder voorschriften) af. Wanneer er
een sloopvergunning vereist is, draagt de houder van de
sloopvergunning de verwijdering van het asbest op aan
een deskundig (gecertificeerd) bedrijf. Dat bedrijf past
de beste bestaande technieken toe om verontreiniging
van het milieu met asbest te voorkomen. Bij de aan-
vraag om een sloopvergunning moet een door een
deskundig asbestinventarisatiebedrijf opgesteld asbest-
inventarisatierapport worden overlegd waaruit blijkt op
welke plaatsen het asbest zich bevindt, tenzij door de
aanvrager in voldoende mate is aangetoond waar in het
bouwwerk zich asbest bevindt. 
Een mededeling onder voorschriften wordt afgegeven
voor het door een particulier uit zijn eigen woning
verwijderen van bepaalde asbestbevattende materialen
(in de regel vinylvloertegels, vinylvloerbedekking en
geschroefde hechtgebonden materialen, indien aan de
buitenzijde met een maximum plaatoppervlak van 
 vierkante meter). De particulier moet dan, naast de
voorschriften die betrekking hebben op de mededeling,
ten minste het gestelde in de Publicatie standaardvoor-
schriften voor het zelf verwijderen van bepaalde asbest-
bevattende materialen door particulieren (Stcrt. ,
) in acht nemen.

Ook voor objecten geldt dat de asbestbevattende
onderdelen in beginsel uit elkaar moeten worden geno-
men door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf dat
de best bestaande technieken toepast.
De verplichting het verwijderen van asbest op te
dragen aan een deskundig asbestverwijderingsbedrijf
geldt zowel voor bouwwerken als voor objecten, niet
voor bepaalde routinematige werkzaamheden met een
beheersbaar risico. Ook deze uitzonderingen staan in
het besluit opgesomd.
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3.2.2 Hebben de voorschriften uit 
het Asbest-verwijderingsbesluit 
rechtstreekse werking?

De voorschriften voor het verwijderen van asbest uit
bouwwerken hebben geen rechtstreekse werking maar
moeten door de gemeente verwerkt worden in de
gemeentelijke bouwverordening. Wanneer gebruik
gemaakt wordt van de Modelbouwverordening van de
 (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dan is hier-
aan voldaan. 
Wanneer de voorschriften uit het Asbest-verwijderings-
besluit niet zijn overgenomen, hebben deze sinds een
wetswijziging van de Woningwet rechtstreekse
werking. 
Deze wetswijziging is gepubliceerd in Staatsblad ,
nr. . In dit staatsblad is voorzien in een wijziging
van artikel  lid  van de Woningwet. Hierin wordt
bepaald dat de gemeenteraad de bouwverordening met
een algemene maatregel van bestuur zoals in artikel 
lid  bedoeld in overeenstemming moet brengen.
Wanneer dit niet gebeurt, krijgen deze voorschriften
rechtstreekse werking.
De bedoeling is dus dat de gemeente het Asbest-verwij-
deringsbesluit in de gemeentelijke bouwverordening
verwerkt. Dit zal nagenoeg altijd het geval zijn.
Wanneer dit echter niet gebeurd is, hebben de voor-
schriften van rechtswege rechtstreekse werking gekre-
gen. Op deze wijze kan niemand meer een beroep doen
op het niet geldig zijn van de voorschriften uit het
Asbest-verwijderingsbesluit. De voorschriften voor het
verwijderen van asbest uit objecten hebben altijd recht-
streekse werking gehad. 

3.2.3 Welke voorschriften bevatten 
de besluiten tot wijziging van 
het Asbest-verwijderingsbesluit?

Het Besluit tot wijziging van het Asbest-verwijderings-
besluit (Staatsblad , ) heeft het Asbest-verwijde-
ringsbesluit op twee punten aangepast. Het betreft in
de eerste plaats enkele extra vrijstellingen van de certifi-
catieplicht voor het verwijderen van bepaalde asbest-
toepassingen en daarnaast een regeling voor niet-
gecertificeerde asbestverwijderings- en asbestinventari-
satiebedrijven om alsnog een -procescertificaat te
kunnen verwerven.

Het Besluit is in april  in werking getreden en
daarmee onderdeel geworden van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit.

Door deze wijziging van het Asbest-verwijderingsbe-
sluit in  worden enkele routinematige asbestverwij-
deringswerkzaamheden met een relatief beheersbaar
risico die in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf plaatsvinden, vrijgesteld van de verplichting om
voor deze werkzaamheden toestemming te vragen aan
Burgemeester en wethouders alsook van de verplich-
ting om deze werkzaamheden op te dragen aan een
deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Bij deze 

routinematige, kleinschalige asbestverwijderingswerk-
zaamheden dient verontreiniging van het milieu met
asbest te worden voorkomen, maar is het niet vereist de
daartoe beste bestaande technieken toe te passen. Het
gaat hier om bepaalde asbestverwijderingswerkzaamhe-
den met betrekking tot verwarmingstoestellen en het
geheel of gedeeltelijk verwijderen van bepaalde asbest-
bevattende pakkingen en van rem- en frictiematerialen.
Verwijderingen waarop deze uitzondering van toepas-
sing is staan opgesomd in artikel a van het Asbest-
verwijderingsbesluit.

Het Asbest-verwijderingsbesluit is in oktober 

nogmaals gewijzigd (Staatsblad , nr. ). Deze
wijziging betrof het buiten toepassing verklaren van 
de verplichting om het slopen van tuinbouwkassen,
voor zover het slopen betrekking heeft op het verwijde-
ren van asbestbevattende voegkit, op te dragen aan een
deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Deze kit mag
sinds het in werking treden van de wijziging ook door
een ander bedrijf dan een deskundig asbestverwijde-
ringsbedrijf worden uitgevoerd, mits dit bedrijf zich
houdt aan de wijziging van het Asbest-verwijderings-
besluit en de in de bijbehorende Regeling sloop tuin-
bouwkassen met asbestbevattende voegkit (Staats-
courant , ) gegeven voorschriften. Boven-
genoemde sloopwerkzaamheden mogen dus niet
worden verricht door een particulier.

Voor de sloop zal een sloopvergunning moeten worden
gevraagd bij Burgemeester en wethouders. Bij de
aanvraag om een sloopvergunning zal eveneens een
door een deskundig asbestinventarisatiebedrijf opge-
steld rapport van een volledige asbestinventarisatie
moeten worden overlegd of andere gegevens waaruit
naar het oordeel van Burgemeester en wethouders in
voldoende mate blijkt waar het asbest zich in de te
slopen kas bevindt.
Het slopen van eventueel andere aanwezige asbest-
bevattende materialen in tuinbouwkassen moet wel
door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf plaats-
vinden tenzij in het Asbest-verwijderingsbesluit of de
gemeentelijke bouwverordening is bepaald dat deze
verplichting buiten toepassing blijft.
Het slopen van een tuinbouwkas met asbestbevattende
voegkit mag dus niet worden verricht door een 
particulier.

Deze wijzigingen van het Asbest-verwijderingsbesluit
staan los van het ontwerp Asbest-verwijderingsbesluit
 zoals gepubliceerd in de staatscourant nr.  van
 juli . Dit ontwerp-besluit heeft betrekking op
een ingrijpende wijziging van het huidige Asbest-
verwijderingsbesluit en treedt naar verwachting in 

in werking.
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3.2.4 Voor wie gelden het Asbest-
verwijderingsbesluit en de daarvan 
afgeleide voorschriften in de Model-
bouwverordening?

Deze gelden voor iedereen die te maken krijgen met de
verwijdering van asbest uit bouwwerken of objecten.
Uit het Asbest-verwijderingsbesluit is af te leiden of
asbest verwijderd moet worden door een gecertificeerd
bedrijf of dat wellicht een van de uitzonderingen van
toepassing is.

De belangrijkste doelgroepen die met het besluit te
maken hebben zijn:
• Huurders en eigenaren van bedrijfsgebouwen, in

verband met het verwijderen van asbest uit bijvoor-
beeld kantoorgebouwen, stallen en schuren.

• Huurders en eigenaren van woningen, in verband
met het verwijderen van asbest uit woningen.

• Bedrijven met asbestbevattende objecten, zoals
auto’s, treinen en schepen, in verband met het
verwijderen van asbest uit objecten.

• Woningcorporaties, in verband met verbouwingen
en renovaties van woningen waarin asbest voorkomt.

• Bouwbedrijven, in verband met verbouwingen en
renovaties van woningen en gebouwen waarin asbest
voorkomt.

• Sloopbedrijven, in verband met de voorschriften
voor de verwijdering en afvoer van asbest uit bouw-
werken en objecten en in verband met de deskundig-
heidseisen voor asbestverwijderende bedrijven.

• Asbestinventarisatiebedrijven, in verband met de
deskundigheidseisen voor bedrijven die voorafgaand
aan sloop inventariseren of en waar zich in een
bouwwerk of object asbest bevindt.

3.2.5 Is het percentage asbest in asbest-
bevattende materialen van belang voor 
de vraag of het Asbest-verwijderings-
besluit en de daarvan afgeleide voor-
schriften in de Model-bouwverordening 
van toepassing zijn?

Nee. Deze regelgeving is van toepassing wanneer er
asbest in een materiaal zit. Daarbij maakt het niet uit
hoe hoog het percentage asbest is. Hetzelfde geldt voor
het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

3.2.6 Is de soort asbest in asbestbevattende 
materialen van belang voor de vraag 
of het Asbest-verwijderingsbesluit en 
de daarvan afgeleide voorschriften in 
de Model-bouwverordening 
van toepassing zijn?

Nee, de regelgeving is van toepassing wanneer er asbest
in het materiaal zit. De soort asbest en dan met name
het verschil hechtgebonden danwel losgebonden asbest
kan wel van invloed zijn op de wijze waarop de sloop
volgens de voorschriften plaats moet vinden. 

3.2.7 Valt het demonteren van asbestbevattende 
materialen onder de werking van het 
Asbest-verwijderingsbesluit en de 
daarvan afgeleide voorschriften in 
de Model-bouwverordening?

Ja, want demonteren is een vorm van slopen en bij
slopen geldt het Asbest-verwijderingsbesluit.

3.2.8 Valt het demonteren van asbestbevattende 
bouwwerken met de bedoeling het later  
of elders weer op te bouwen onder de 
werking van het Asbestverwijderings-
besluit?

Deze situatie kan zich voordoen wanneer bouwwerken
ergens seizoensgebonden of tijdelijk aanwezig zijn.
Denk hierbij aan strandtenten of wisselwoningen.
Ook deze situatie valt onder het Asbest-verwijderings-
besluit, omdat het niet van belang is wat de intentie
van het demonteren is. Wanneer asbest of asbestbevat-
tende materialen worden verwijderd is het Asbestver-
wijderingbesluit van toepasssing. Het is trouwens
verboden om asbestbevattende materialen te hergebrui-
ken op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

3.2.9 Is het doorboren van asbestplaten ten 
behoeve van bijvoorbeeld het doorvoeren 
van leidingen, of het uitvoeren van een 
reparatie aan een achter de plaat gelegen 
installatie, slopen in de zin van het 
Asbest-verwijderingsbesluit en de 
daarvan afgeleide voorschriften in de 
Model-bouwverordening?

Nee, zolang er geen asbest wordt verwijderd. Het
Arbeidsomstandighedenbesluit is wel van toepassing
wanneer de aanboringen gedaan worden in het kader
van de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.2.10 Wat moet u doen als u van plan bent 
asbest uit een bouwwerk te (laten) 
verwijderen?

Iedereen, zowel bedrijven en instellingen als particulie-
ren, die asbest uit een bouwwerk willen (laten) verwij-
deren, is in beginsel verplicht van te voren toestem-
ming te vragen aan Burgemeester en wethouders.
Deze geven dan ofwel een sloopvergunning ofwel een
mededeling dat geen sloopvergunning vereist is (een
zogenaamde mededeling onder voorschriften) af.

Wanneer u een sloopvergunning aanvraagt bij Burge-
meester en wethouders, wordt waarschijnlijk een door
een deskundig asbestinventarisatiebedrijf ( -
gecertificeerd) opgesteld asbestinventarisatierapport
geëist. Er zijn echter situaties mogelijk, waarin op
eenvoudige wijze kan worden aangetoond of en waar
zich in een bouwwerk asbest bevindt. Uit oogpunt van
kostenbeheersing en uitvoerbaarheid is daarom in het
Asbest-verwijderingsbesluit de mogelijkheid opgeno-
men dat in bepaalde situaties met andere gegevens over
de aanwezigheid van asbest in een bouwwerk kan
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worden volstaan, in plaats van met een asbestinventari-
satierapport van een deskundig asbestinventarisatie-
bedrijf (artikel  onder h van het Asbest-verwijderings-
besluit). Deze uitzonderingen zijn (sinds de vierde serie
wijzigingen, d.d.  juli ) uitgewerkt en toegelicht
in de Model-bouwverordening  van de .
Verdere informatie over deze uitzonderingen is te
vinden in de tweede, herziene uitgave van de ‘Leidraad
asbestonderzoek voor gemeenten’ uit .
Wanneer u in het bezit bent van een sloopvergunning,
bent u altijd verplicht om het asbest door een deskun-
dig ( -gecertificeerd) bedrijf te laten verwijde-
ren. Hierbij dient een exemplaar van het rapport van
het deskundige asbestinventarisatiebedrijf of een exem-
plaar van de andere schriftelijke stukken over de
aanwezigheid van asbest verstrekt te worden aan het
deskundige asbestverwijderingsbedrijf.

Wanneer geen sloopvergunning is vereist, geven Burge-
meester en wethouders een zogenaamde mededeling
onder voorschriften af. Een particulier mag in dat geval
zelf het asbest verwijderen, mits hij daarbij bepaalde
voorschriften in acht neemt. Deze voorschriften zijn
opgenomen in de mededeling onder voorschriften. 
In het algemeen betreft dit kleinere werkzaamheden
aan de eigen woning, met een beperkt risico, die door
doe-het-zelvers worden uitgevoerd. 

In enkele gevallen is noch een sloopvergunning noch
een mededeling onder voorschriften vereist. Het gaat
hier om bepaalde asbestverwijderingswerkzaamheden
met betrekking tot verwarmingstoestellen en de verwij-
dering van asbestbevattende frictiematerialen. Voor-
waarde hierbij is dat de verwijdering geschiedt in het
kader van de uitoefening van beroep of bedrijf. De
verwijderaar moet dus wel in het kader van beroep of
bedrijf handelen maar het bedrijf hoeft in dit geval
geen deskundig ( -gecertificeerd) bedrijf te zijn.
Zie voor een nauwkeurige opsomming van deze werk-
zaamheden artikel a van het Asbest-verwijderingsbe-
sluit.

3.2.11 Welke eisen worden gesteld aan 
de houder van een sloopvergunning 
voor de verwijdering van asbest uit 
een bouwwerk?

De houder van een sloopvergunning is ondermeer
verplicht:
• het slopen, voor zo ver dat betrekking heeft op

asbest, op te dragen aan een deskundig verwijde-
ringsbedrijf;

• een afschrift van de sloopvergunning ter beschikking
te stellen aan dit bedrijf;

• een exemplaar van het rapport van het deskundig
inventarisatiebedrijf, waaruit blijkt op welke plaatsen
zich in het te slopen bouwwerk asbest bevindt, dan
wel een ander schriftelijk stuk waarmee naar oordeel
van Burgemeester en wethouders in voldoende mate
is aangetoond waar het asbest zich in het bouwwerk

bevindt, ter beschikking te stellen aan het deskun-
dige verwijderingsbedrijf;

• asbestbevattend afval binnen de in de sloopvergun-
ning gestelde termijn af te (laten) voeren.

Overigens moet het asbestverwijderingsbedrijf de
werkzaamheden op grond van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit  dagen voor de aanvang van de werk-
zaamheden melden aan de Arbeidsinspectie.

De gemeente kan bovendien aan de sloopvergunning
andere voorschriften voor de afvoer van het asbesthou-
dende afval verbinden. 

3.2.12 Welke eisen worden gesteld aan 
de houder van een mededeling onder 
voorschriften voor de verwijdering 
van asbest uit een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders kunnen aan een medede-
ling voorschriften verbinden. Dit gebeurt in elk geval
voor het verwijderen van de volgende asbestbevattende
materialen in en rondom woningen:
• gelijmde asbestbevattende vinylvloertegels;
• gelijmde asbestbevattende vinylvloerbedekking

(zeil);
• geschroefde hechtgebonden asbestbevattende 

materialen binnen;
• geschroefde hechtgebonden asbestbevattende 

materialen buiten, met dien verstande dat voor het
verwijderen van een totaal plaatoppervlak van deze
materialen van meer dan  vierkante meter in de
regel een sloopvergunning vereist is.

De Minister van  heeft standaardvoorschriften en
adviezen opgesteld voor het verwijderen van deze mate-
rialen door particulieren. De standaardvoorschriften
zijn op  juni  gepubliceerd in Staatscourant ,
nr. . Burgemeester en wethouders kunnen tevens
aan de mededeling voorschriften voor de afvoer van
asbestbevattend afval toevoegen. De ontvanger van een
mededeling is verplicht zich aan de voorschriften te
houden. Deze standaardvoorschriften mogen door de
gemeente niet gewijzigd worden. 
Overigens wordt op grond van artikel  onder c van het
Asbest-verwijderingsbesluit de mededeling onder voor-
schriften geacht van rechtswege te zijn gedaan wanneer
de gemeente de mededeling niet binnen de voorge-
schreven termijn doet.

3.2.13 Moet het verwijderen van asbestkozijnen 
uit een appartementencomplex door 
een deskundig bedrijf gebeuren?

Ja, er is sprake van slopen van asbestbevattende mate-
rialen waardoor het Asbest-verwijderingsbesluit van
toepassing is. 

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200216



3.2.14 Kan een gemeente een bedrijf waarbij 
een industriële oven wordt ontmanteld, 
verplichten tot een onderzoek naar 
de aanwezigheid van asbest in 
het omhulsel van de oven?

Indien de oven een (onderdeel van een) bouwwerk is
dan kan dat op grond van het Asbest-verwijderingsbe-
sluit. Indien de oven niet kan worden gezien als een
(onderdeel van) een bouwwerk moet de oven gezien
worden als een object en is de -inspectie het
bevoegd gezag.

3.2.15 Wat is bij de sloop van asbest uit
een bouwwerk de grens tussen een sloop-
vergunning en mededeling dat geen 
sloopvergunning vereist is?

De hoeveelheid bouw- en sloopafval die bij de sloop
naar verwachting zal vrijkomen, is bij de verwijdering
van asbest geen criterium om te bepalen of een sloop-
vergunning is vereist. Het risico als gevolg van sloop
van asbestbevattende materialen hangt immers niet af
van de hoeveelheid bouw- en sloopafval, maar van de
aard van het asbestbevattende materiaal en de wijze van
verwijdering. In de gemeentelijke bouwverordening
staat in welke gevallen een sloopvergunning is vereist
en in welke gevallen met een mededeling onder voor-
schriften kan worden volstaan.
Bij gehele of gedeeltelijke sloop van een bouwwerk
waarbij geen asbestbevattende materialen worden
verwijderd, is in de regel een sloopvergunning vereist
wanneer er naar verwachting meer dan  kubieke
meter sloopafval vrijkomt. 

3.2.16 Mag een particulier zelf asbest 
verwijderen wanneer hij een sloop-
vergunning aanvraagt voor een sloopklus 
waarbij meer dan 10 kubieke meter 
sloopafval vrijkomt?

Een particulier vraagt een sloopvergunning aan voor
een sloopklus waarbij meer dan  kubieke meter
sloopafval vrijkomt. Als onderdeel van de sloopklus wil
hij ook bepaalde asbestbevattende materialen verwijde-
ren, die hij normaliter zelf onder voorschriften mag
verwijderen. Volgens de gemeentelijke bouwverorde-
ning is een sloopvergunning nodig wanneer er meer
dan  kubieke meter sloopafval vrijkomt. De particu-
lier mag in dit geval niet zelf de betreffende asbestbe-
vattende materialen verwijderen, omdat ieder die een
sloopvergunning heeft, verplicht is asbestbevattende
materialen te laten verwijderen door een deskundig
asbestverwijderend bedrijf. 

Wanneer de particulier echter eerst toestemming aan
de gemeente vraagt om zelf de betreffende asbestbevat-
tende materialen te mogen verwijderen, kan de
gemeente een mededeling onder voorschriften verle-
nen. Nadat de particulier het asbest volgens de voor-
schriften heeft verwijderd, kan hij vervolgens een
sloopvergunning aanvragen om de rest van de sloop-
werkzaamheden te (laten) verrichten.

3.2.17 Hoe moet een gemeente omgaan met 
een aanvraag om een sloopvergunning 
waarin niet gesproken wordt over 
de sloop van asbest?

Op basis van de van artikel , onder h, van het Asbest-
verwijderingsbesluit afgeleide voorschriften in de
gemeentelijke bouwverordening moet de gemeente de
aanvrager van een sloopvergunning verplichten een
asbestinventarisatie door een deskundig inventarisatie-
bedrijf naar de aanwezigheid van asbest in het te slopen
(deel van het) bouwwerk te laten verrichten, of andere
gegevens te leveren waaruit blijkt of en waar zich in het
bouwwerk asbest bevindt. De Model-bouwverordening
, vierde serie wijzigingen, d.d.  juli  bevat
modelvoorschriften waarin deze verplichting nader is
uitgewerkt. Een verdere toelichting op deze voorschrif-
ten is te vinden in de Leidraad asbestonderzoek voor
gemeenten, tweede herziene uitgave, .

3.2.18 Heeft een particulier voor het slopen 
van een asbestbevattend dak van zijn 
schuur een sloopvergunning nodig?

Dat hangt af van het bepaalde in de gemeentelijke
bouwverordening. Wanneer de betreffende gemeente
de bepalingen uit de Model-bouwverordening van de
 heeft overgenomen en de schuur minder dan 
 vierkante meter geschroefde hechtgebonden asbest-
bevattende platen bevat, dan is geen sloopvergunning
vereist. Dat betekent dat een particulier in dat geval het
schuurdak zelf mag verwijderen, met inachtneming
van de voorschriften dienaangaande. Wanneer echter
het schuurdak is verweerd of blauw asbest (crocidoliet)
bevat, moet het zelf verwijderen dringend worden afge-
raden. Wanneer het schuurdak ernstig is verweerd, is
het asbest niet meer hechtgebonden en is zelf verwijde-
ren niet toegestaan wanneer de gemeente de bepalin-
gen uit de Model-bouwverordening heeft overgeno-
men. Als het gaat om een schuur waarvan het
plaatoppervlak van de te verwijderen asbestbevattende
materialen meer dan  vierkante meter bedraagt en de
gemeente de bepalingen uit de Model-bouwverorde-
ning van de  heeft overgenomen, dan heeft de
particulier voor de sloop een sloopvergunning nodig en
moet hij de sloop van de asbestbevattende materialen
uitbesteden aan een deskundig asbestverwijderend
bedrijf.

3.2.19 Is het juist dat wanneer een particulier 
elke twee maanden 30 m2 oppervlak 
geschroefde hechtgebonden asbest-
bevattende materialen verwijdert, hij 
daar geen sloopvergunning voor hoeft te 
hebben en wanneer hij in één keer 90 m2

verwijderd, hij wel een vergunning 
moet hebben?

Dat is juist. Echter, wanneer een bouwwerk meer dan
 m² geschroefd hechtgebonden asbest bevat, is er in
de regel geen sprake van een particulier, maar van een
bedrijf. Een zelfstandige ondernemer is ook een bedrijf.
In het incidentele geval dat het wel een particulier
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betreft, kan de particulier de  m²-grens omzeilen. 
Hij maakt uiteindelijk zelf uit of hij zich blootstelt aan
het risico een ernstige ziekte op te lopen. 
Wanneer de gemeente in de bouwverordening heeft
opgenomen dat het maximum van  m² geschroefd
hechtgebonden asbestbevattende materialen per jaar of
per bouwwerk geldt, kan het omzeilen van de  m²

grens wel worden tegengegaan.

3.2.20 Mag een niet-gecertificeerd bedrijf 
in opdracht van een woningcorporatie 
minder dan 35 m2 geschroefd hecht-
gebonden asbest uit een woning 
verwijderen?

Nee, het gaat hier niet om een particulier maar om een
bedrijf. Mitsdien is er een sloopvergunning vereist en
moet er een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld,
ongeacht het oppervlak.

3.2.21 Geldt de plicht om voor de sloop van 
asbest uit een bouwwerk een onderzoek 
door een deskundig inventarisatiebedrijf 
te laten verrichten, ook voor een 
particulier?

Hoofdregel is dat wanneer voor de sloop van asbest uit
een bouwwerk een sloopvergunning is vereist, de
gemeente een rapport eist van een deskundig inventari-
satiebedrijf, tenzij de aanvrager naar oordeel van de
gemeente voldoende heeft aangetoond waar het asbest
zich in het bouwwerk bevindt. Deze bepaling geldt
voor zowel bedrijven en instellingen als voor particulie-
ren en is nader uitgewerkt in de Model-bouwverorde-
ning , e serie wijzigingen, d.d.  juli , van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een verdere
toelichting is te vinden in de tweede herziene uitgave
uit  van de Leidraad Asbestonderzoek voor
gemeenten.

Wanneer geen sloopvergunning is vereist, hoeft geen
onderzoek door een deskundig inventarisatiebedrijf
plaats te vinden. Particulieren kunnen bij de Keurings-
dienst van Waren, telefoon () , informeren of
het mogelijk is een materiaalmonster te laten onderzoe-
ken op de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek is
tot op heden gratis voor particulieren.

3.2.22 Kan een gemeente in bepaalde gevallen 
de eis dat een onderzoek door een des-
kundig inventarisatiebedrijf moet plaats-
vinden, achterwege laten?

De gemeente eist bij een aanvraag die gericht is op het
verkrijgen van een sloopvergunning, een door een
deskundig inventarisatiebedrijf opgesteld asbestinven-
tarisatierapport, waaruit in elk geval blijkt op welke
plaatsen zich in het te slopen bouwwerk asbest bevindt,
tenzij naar het oordeel van de gemeente in voldoende
mate is aangetoond waar het asbest zich in het bouw-
werk bevindt. 

In de Model-bouwverordening , e serie wijzigin-
gen, d.d.  juli , staan voorschriften met betrek-
king tot asbestinventarisatie. Hierin is aangegeven in
welke gevallen met welke andere gegevens dan een
inventarisatie door een deskundig asbestinventarisatie-
bedrijf mag worden volstaan.
Bovendien hoeft geen onderzoek door een deskundig
inventarisatiebedrijf plaats te vinden in gevallen waarin
volgens de gemeentelijke bouwverordening geen sloop-
vergunning is vereist.

3.2.23 Kan de houder van een mededeling onder 
voorschriften hiertegen in beroep gaan?

Voor zover de gemeente naast de standaardvoorschrif-
ten ook aanvullende voorschriften aan de mededeling
heeft verbonden, is dit een voor beroep vatbare
beschikking waarop de procedure van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing is. Deze procedure
verloopt kort samengevat als volgt:
• bezwaar bij het orgaan dat de beslissing heeft 

genomen;
• beroep bij de Raad van State.
Wanneer de gemeente aan een mededeling onder 
voorschriften alleen de standaardvoorschriften heeft
verbonden, kan de houder hiertegen geen beroep
instellen.

3.2.24 Wat moet een bedrijf of instelling doen als 
dat van plan is asbest uit een object te 
(laten) verwijderen?

Het voornaamste is dat degene die in het kader van
uitoefening van beroep of bedrijf voornemens is een
object waarin zich met zekerheid of redelijk vermoeden
asbest bevindt, geheel of gedeeltelijk uit elkaar te
nemen of te doen nemen en zich van dat asbest te
ontdoen, verplicht is het uit elkaar nemen op te dragen
aan een deskundig verwijderingsbedrijf, voor zover het
betrekking heeft op de delen waarin zich asbest
bevindt. 

Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat zich asbest
in het object bevindt, maar het niet duidelijk is of en
waar zich in het object asbest bevindt, dient eerst door
een deskundig inventarisatiebedrijf te worden onder-
zocht of en waar zich in het object asbest bevindt. 

Overigens moet het verwijderingsbedrijf de werkzaam-
heden op grond van het Arbeidsomstandigheden-
besluit melden aan de Arbeidsinspectie.

De bovengenoemde voorschriften van het Asbest-
verwijderingsbesluit voor objecten zijn niet van toepas-
sing op het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van
water, riool- en gasleidingbuizen (die deel uitmaken
van een ondergronds water- of gasleidingnet) en het
verwijderen van asbestbevattende pakkingen en rem-
en frictiematerialen. 
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Deze verwijderingswerkzaamheden hoeven niet aan
een deskundig bedrijf opgedragen te worden. Daar-
naast zijn er bepaalde verwijderingswerkzaamheden
aan verwarmingstoestellen die ook vrijgesteld zijn van
de plicht om deze op te dragen aan een deskundig
asbestverwijderingsbedrijf.

3.2.25 Waarom heeft de wetgever een onder-
scheid gemaakt tussen een sloop-
vergunning en een mededeling onder 
voorschriften?

Het is de bedoeling van de wetgever dat in gevallen
waarin de verwijdering van asbest een relatief klein
risico voor derden en het milieu met zich brengt,
volstaan kan worden met een mededeling onder voor-
schriften. In deze gevallen hoeft geen deskundig asbest-
verwijderend bedrijf te worden ingeschakeld, hetgeen
bij afgifte van een sloopvergunning wel verplicht is,
maar mag het asbest met inachtneming van deze voor-
schriften zelf worden verwijderd. 
Door het systeem van de mededeling onder voorschrif-
ten kan de gemeente wel op eenvoudige wijze voorlich-
ting geven aan particulieren die zelf asbest willen
verwijderen. Ook kan de gemeente door bijvoorbeeld
extra eisen te stellen aan de afvoer van het afval voor-
komen dat asbestbevattend materiaal als zwerfasbest in
het milieu terecht komt.

3.2.26 Is het mogelijk dat een bedrijf een 
mededeling onder voorschriften krijgt? 
Komt dat in de praktijk voor?

In de Model-bouwverordening van de  is deze
mogelijkheid niet opgenomen omdat de mededeling
onder voorschriften is bedoeld voor particulieren.
Omdat de meeste gemeenten de Model-bouwverorde-
ning volgen zal bedoelde situatie niet vaak voorkomen.
Overigens kan zich wel de situatie voordoen dat een
gemeente aan een particulier een mededeling onder
voorschriften heeft verstrekt en de particulier besluit 
de verwijdering toch uit te besteden aan een deskundig
asbestverwijderingsbedrijf. Er hoeft dan niet alsnog een
sloopvergunning aangevraagd te worden.
Daarnaast gelden de voorschriften van het Arbeidsom-
standighedenbesluit altijd bij de verwijdering van
asbest in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf. 

3.2.27 Waarom staan niet alle gevallen waarin 
geen sloopvergunning vereist is,
in het Asbest-verwijderingsbesluit zelf?

In het Asbest-verwijderingsbesluit staat dat voor de
verwijdering van asbestbevattende vloerbedekking uit
een woning met een mededeling dat geen sloopvergun-
ning is vereist, kan worden volstaan. Gemeenten zijn in
principe vrij om te bepalen in welke andere gevallen zij
volstaan met een mededeling dat geen sloopvergunning
is vereist. Hiervoor zijn twee redenen:

• Op het moment van publicatie van het Asbest-
verwijderingsbesluit bestond er geen volledig over-
zicht van de risico’s die optreden bij de verwijdering
van de verschillende asbestbevattende materialen.

• De rijksoverheid heeft destijds als uitgangspunt
gekozen dat gemeenten in principe de vrijheid
moeten hebben om zelf de afweging te maken of zij
een sloopvergunning verstrekken of volstaan met een
mededeling dat geen sloopvergunning is vereist. 

Daarna zijn de resultaten beschikbaar gekomen van een
onderzoek van  naar het zelf verwijderen van
asbestbevattende materialen door particulieren en de
risico’s die daarbij optreden voor de particulier en voor
derden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
heeft de  in overleg met het ministerie van  in
haar Model-bouwverordening opgenomen dat geen
sloopvergunning is vereist voor het verwijderen door
een particulier van de volgende asbestbevattende mate-
rialen uit een bouwwerk:
• gelijmde asbestbevattende vinylvloerbedekking

(zeil);
• gelijmde asbestbevattende vinylvloertegels;
• geschroefde hechtgebonden asbestbevattende mate-

rialen aan de binnenkant van het bouwwerk;
• geschroefde hechtgebonden asbestbevattende mate-

rialen aan de buitenkant van het bouwwerk met een
maximum plaatoppervlak van  vierkante meter.

Wel moet de verwijdering van deze materialen van
tevoren worden gemeld aan de gemeente. De gemeente
verleent dan een zogenaamde ‘mededeling onder voor-
schriften’. 

De verwijdering van losliggende asbesthoudende vloer-
bedekking valt niet onder de van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit afgeleide voorschriften in de gemeentelijke
bouwverordening. Echter, als de losliggende vloerbe-
dekking in stukken wordt gesneden, is er sprake van
het uit elkaar nemen van een asbestbevattend object
waarop de voorschriften van het Asbest-verwijderings-
besluit van toepassing zijn.

3.2.28 Waarom wordt er bij de grens tussen 
sloopvergunning en mededeling dat geen 
sloopvergunning vereist is, een onder-
scheid gemaakt tussen geschroefde 
asbestcementplaten binnen en buiten?

Geschroefde asbestcementplaten verweren buiten veel
sneller dan binnen. Het risico bij verwijdering neemt
toe naar mate een plaat meer verweerd is en naarmate
het te verwijderen oppervlak groter is. Om deze reden
is een maximum gesteld aan het oppervlak van
geschroefde asbestbevattende cementplaten buiten, 
dat zelf door een particulier mag worden verwijderd.
Een andere reden voor de hoeveelheidsgrens is mis-
bruik door bedrijven die zich voordoen als particulie-
ren tegen te gaan.
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3.2.29 Waarom wordt er specifiek over 
geschroefde materialen gesproken?

Wanneer materialen op een andere manier bevestigt
zijn dan met schroeven is het in de regel lastiger om
deze materialen onbeschadigd te verwijderen. 
Daardoor is de kans op emissie van asbestvezels bij de
verwijdering van het materiaal groter.

3.2.30 Waarom staat in artikel 2 onder c van 
het besluit dat een mededeling van rechts-
wege heeft plaatsgevonden wanneer een 
gemeente de mededeling zelf niet tijdig 
doet?

In het besluit staat dat ten aanzien van gevallen waarin
volgens de bouwverordening geen sloopvergunning is
vereist, de gemeente binnen acht dagen na een aan-
vraag een mededeling moet hebben gedaan dat geen
sloopvergunning is vereist. In het besluit staat tevens
dat wanneer de gemeente zich niet aan deze termijn
houdt, de mededeling van rechtswege is gedaan. De
reden hiervan is dat een burger die zelf asbest wil gaan
verwijderen, dit doorgaans op korte termijn wil gaan
doen. Wanneer de gemeente te lang zou mogen wach-
ten met het geven van toestemming, bestaat het gevaar
dat de particulier toch zelf gaat verwijderen, maar dan
zonder toestemming.

Als de mededeling is gedaan (al dan niet van rechts-
wege), moet de particulier die het asbest verwijdert zich
houden aan de standaardvoorschriften van de minister
van , naast de gemeentelijke voorschriften die
eventueel zijn verbonden aan de mededeling van . 
De acht-dagentermijn geldt overigens niet voor geval-
len waarin een sloopvergunning is vereist!

3.2.31 Waarom wordt voor de materialen waar-
van voor de verwijdering geen sloop-
vergunning vereist is, niet volstaan met 
algemene regels zonder de plicht vooraf 
aan de gemeente toestemming voor de 
sloop te vragen?

De redenen dat voor elke voorgenomen verwijdering
van asbest uit een bouwwerk vooraf bij de gemeente
toestemming moet worden gevraagd, zijn dat de
gemeente:
• kan beoordelen of wel of geen sloopvergunning

nodig is;
• de naleving van de regels beter kan controleren;
• voorlichting kan geven aan de betreffende 

particulier. 

In het Asbest-verwijderingsbesluit worden wel enkele
asbestverwijderingswerkzaamheden in het kader van de
uitoefening van beroep of bedrijf vrijgesteld van de
plicht vooraf aan de gemeente toestemming te vragen
(zie ook vraag ..). De belangrijkste redenen hier-
voor zijn dat deze werkzaamheden op grond van het
Arbeidsomstandighedenbesluit ook aan de Arbeidsin-
spectie moeten worden gemeld en dat het verlenen van
de bedoelde toestemming te lang duurt en in de prak-
tijk problemen zou geven.

3.2.32 Welke vrijstellingen van de certificatie-
plicht voor asbestverwijdering zijn in het 
Asbest-verwijderingsbesluit opgenomen?

Het verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object
moet plaatsvinden door een asbestverwijderingsbedrijf
dat beschikt over een -procescertificaat voor het
verwijderen van asbest. Onder ‘verwijderen’ wordt
zowel ‘slopen’ als ‘demonteren’ verstaan. Slopen is
volgens artikel  van de Woningwet: het afbreken van
een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Van ‘verwijde-
ren’ is sprake als een asbestbevattend materiaal wordt
verwijderd dat aard- en nagelvast met het bouwwerk of
object verbonden is.

Van de verplichting het verwijderen van asbest op te
dragen aan een asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt
over een -procescertificaat voor het verwijderen
van asbest zijn thans enkele werkzaamheden vrijge-
steld, waarvan op grond van objectief, representatief en
betrouwbaar onderzoek is gebleken dat die een relatief
beheersbaar risico voor mens en milieu meebrengen.
Het betreft:
• het verwijderen door een particulier van bepaalde

asbestbevattende materialen uit zijn woning of bijge-
bouw bij die woning (in de regel: asbestbevattende
vloerbedekking, asbestbevattende vloertegels,
geschroefde hechtgebonden asbestbevattende mate-
rialen binnen, geschroefde hechtgebonden asbestbe-
vattende materialen buiten met een maximum plaat-
oppervlak van  vierkante meter);

• het in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van
asbestbevattende gas, riool- en waterleidingbuizen
die onderdeel zijn van een ondergronds gas- of
waterleidingnet (en derhalve worden beschouwd als
objecten);

• het in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf verwijderen van bepaalde asbestbevattende
pakkingen van verwarmingstoestellen en rem- en
frictiematerialen uit objecten.

• het in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf als één geheel uit een bouwwerk verwijderen
van asbestbevattende verwarmingstoestellen, asbest-
bevattende boilers en onder verwarmingstoestellen
geklemde, asbestbevattende platen waarin de asbest-
vezels hechtgebonden zijn (deze werkzaamheden
worden ook vrijgesteld van de verplichting een
sloopvergunning aan te vragen of een melding aan
de gemeente te doen);

• het in het kader van de uitoefening van beroep of
bedrijf geheel of gedeeltelijk uit een bouwwerk
verwijderen van asbestbevattende pakkingen en rem-
en frictiematerialen.

(Al deze werkzaamheden zijn ook vrijgesteld van de
verplichting een sloopvergunning aan te vragen of een
melding aan de gemeente te doen).
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Daarnaast is er een vrijstelling van de certificatieplicht
voor de sloop van tuinbouwkassen, voor zover deze
sloop betrekking heeft op het verwijderen van asbestbe-
vattende voegkit. Bij deze sloop moet er echter wel een
sloopvergunning verleend zijn voordat de sloop start.
Bij de aanvraag van deze sloopvergunning moet (zoals
bij elke aanvraag om een sloopvergunning) een door
een deskundig asbestinventarisatiebedrijf opgesteld
rapport van een volledige asbestinventarisatie worden
overlegd of andere gegevens waaruit, naar het oordeel
van Burgemeester en wethouders, voldoende blijkt
waar het asbest zich in de te slopen kassen bevindt.

Overigens zijn op alle werkzaamheden die zijn vrijge-
steld van de certificatieplicht en de --plicht wel
andere voorschriften van de gemeentelijke bouwveror-
dening, het Asbest-verwijderingsbesluit en het Arbeids-
omstandighedenbesluit van toepassing.

Bij de bovengenoemde vrijstellingen van de certificatie-
plicht is aangesloten bij de vrijstellingen van de
verplichting op grond van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit dat bij het verwijderen van asbest een zoge-
noemde persoonsgecertificeerde deskundig toezicht-
houder asbestsloop (-) aanwezig moet zijn (zie ook
vraag ..).

3.2.33 Wat is de achtergrond bij de vrijstelling 
van de certificatieplicht voor het 
verwijderen van riool-, water-, 
en gasleidingbuizen?

De vrijstelling van de certificatieplicht heeft alleen
betrekking op de buizen die deel uitmaken van een
ondergronds leidingnet. Deze liggen dieper in de
grond, waar het veelal vochtig is, zodat er bij het
verwijderen nauwelijks asbestvezels vrijkomen. 
Verder kunnen deze buizen wanneer ze deel uitmaken
van een ondergronds net vrijwel altijd in hun geheel
worden uitgenomen, in tegenstelling tot buizen die tot
een bouwwerk behoren. Daarom is het verwijderen van
buizen uit bouwwerken niet van de certificatieplicht
vrijgesteld. Zoals al is opgemerkt, betreft het verwijde-
ren van riool-, water-, en gasleidingbuizen die tot een
ondergronds leidingnet behoren, verwijderingswerk-
zaamheden die een relatief beheersbaar risico voor
mens en milieu meebrengen en die een routinematig
karakter hebben. Op deze werkzaamheden is de
verplichting op grond van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit, inhoudende dat bij sloop (verwijdering)
van asbest een persoonsgecertificeerde deskundig
toezichthouder asbestsloop (-) aanwezig dient te
zijn, eveneens niet van toepassing. 

3.2.34 Welke eisen gelden (buiten de certificatie-
plicht) bij de verwijdering en afvoer van 
asbest uit een bouwwerk?

Vooropgesteld wordt dat de   hier de voor-
schriften voor geeft en dat de gecertificeerde asbestver-
wijderingsbedrijven gebonden zijn aan de voorschriften
zoals die geformuleerd staan in de . Hieronder

wordt een korte samenvatting van deze voorschriften
gegeven.
Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, moet eerst het in
het bouwwerk aanwezige asbest worden verwijderd,
voordat het bouwwerk wordt gesloopt. Wanneer een
sloopvergunning is verstrekt, dienen bij de verwijde-
ring van asbest de beste bestaande technieken te
worden toegepast om verontreiniging van het milieu
met asbest te voorkomen. 

Verwijderd asbest en met asbest verontreinigd afval
dienen onmiddellijk te worden verzameld en in afge-
sloten, niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal te
worden opgeslagen. Dit dient vervolgens te worden
opgeslagen in een afgesloten container of een afgeslo-
ten opslagplaats. Asbestbevattend afval mag niet door
breken, zagen e.d. kleiner worden gemaakt. Ook voor
groot asbestbevattend afval, zoals asbestcement platen,
is speciaal verpakkingsmateriaal verkrijgbaar. Wanneer
asbestbevattend afval door vorm of formaat niet in
niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal kan worden
opgeslagen, dient het in een afgesloten container te
worden opgeslagen. Niet-luchtdoorlatend verpakkings-
materiaal en containers, waarin zich asbestbevattend
afval bevindt, moeten worden voorzien van een
aanduiding (sticker) waaruit blijkt dat het afval asbest
bevat.
Het asbestbevattende afval moet zodanig worden afge-
voerd dat verontreiniging van het milieu met asbest
wordt voorkomen. In de praktijk betekent dit dat het
afval moet worden afgevoerd naar een stortplaats die
asbesthoudend afval accepteert. Voor aanleveringsvoor-
waarden zie vraag .. en vraag ...

Wanneer een mededeling onder voorschriften is ver-
strekt, dient een particulier de standaardvoorschriften
van de Minister van  voor het zelf verwijderen
van bepaalde asbestbevattende materialen in acht te
nemen. Deze standaardvoorschriften worden door de
gemeente bij de mededeling verstrekt.
Wanneer het werkzaamheden betreft waarvoor geen
sloopvergunning vereist is, moeten maatregelen
worden genomen om verontreiniging van het milieu
met asbest te voorkomen, maar is toepassing van de
beste bestaande technieken niet verplicht.

3.2.35 Welke eisen gelden (buiten de certificatie-
plicht) bij de verwijdering en afvoer van 
asbest uit een object?

Vooropgesteld wordt dat de voorschriften hiervoor in
de   te vinden zijn. Hieronder wordt een korte
samenvatting van deze voorschriften gegeven.
Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, moet eerst het in
het object aanwezige asbest worden verwijderd, voordat
het object geheel of gedeeltelijk uit elkaar wordt geno-
men. Dit geldt niet voor het uit elkaar nemen van
asbestbevattende water-, gas- en rioolleidingbuizen
voor zover deze deel uitmaken van een ondergronds
water-, gas- of rioolleidingnet. 
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Bij de verwijdering van asbest dienen de beste
bestaande technieken te worden toegepast om veront-
reiniging van het milieu met asbest te voorkomen. Dit
geldt niet voor het uit elkaar nemen van asbestbevat-
tende water-, gas- en rioolleidingbuizen voor zover
deze deel uitmaken van een ondergronds water-, gas- 
of rioolleidingnet en het verwijderen van asbestbevat-
tende pakkingen en rem- en frictiematerialen. Daar-
naast zijn bepaalde werkzaamheden aan en rondom
verwarmingstoestellen ook uitgezonderd van de plicht
om de best bestaande technieken toe te passen.
Verwijderd asbest en met asbest verontreinigd afval
dienen onmiddellijk te worden verzameld en in afge-
sloten, niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal te
worden opgeslagen. Dit dient vervolgens te worden
opgeslagen in een afgesloten container of een afgeslo-
ten opslagplaats. Wanneer asbestbevattend afval door
vorm of formaat niet in niet-luchtdoorlatend verpak-
kingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het in een
afgesloten container te worden opgeslagen. Asbestbe-
vattend afval mag niet door breken, zagen e.d. kleiner
worden gemaakt. 
Voor water-, gas- en rioolleidingbuizen gelden afwij-
kende bepalingen: Breukvlakken van deze buizen
moeten worden ingesmeerd met latex op waterbasis of
worden verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkings-
materiaal. De buizen moeten worden verzameld in een
niet-lekkende container, die moet worden opgeslagen
in een afgesloten opslagplaats. 

Niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal en contai-
ners, waarin zich asbestbevattend afval bevindt, moeten
worden voorzien van een aanduiding (sticker) waaruit
blijkt dat het afval asbest bevat. Het asbestbevattende
afval moet zodanig worden afgevoerd dat verontreini-
ging van het milieu met asbest wordt voorkomen. In de
praktijk betekent dit dat het afval moet worden afge-
voerd naar een stortplaats die asbesthoudend afval
accepteert. Voor aanleveringsvoorwaarden zie vraag
.. en vraag ...

3.2.36 Mogen gemeenten de standaard-
voorschriften voor het verwijderen van 
bepaalde asbestbevattende materialen 
door particulieren wijzigen?

Volgens het Asbest-verwijderingsbesluit moet de
gemeente in elk geval de standaardvoorschriften voor
het verwijderen van bepaalde asbestbevattende materia-
len door particulieren aan een mededeling onder voor-
schriften verbinden. De gemeente mag de standaard-
voorschriften niet wijzigen. De gemeente mag wel
aanvullende voorschriften op de standaardvoorschrif-
ten geven voor zover deze niet in strijd komen met
hogere regelgeving.

3.2.37 Welke voorschriften gelden er voor 
het verwijderen van asbest door een 
vereniging?

Een vereniging is geen particulier, dus gelden de regels
voor bedrijfsmatig verwijderen. De gebruikelijke voor-
schriften uit het Asbest-verwijderingsbesluit, de bouw-
verordening en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn
van toepassing. In de praktijk zal dit betekenen dat
asbestverwijdering uit verenigingsgebouwen in de regel
dient te geschieden door een deskundig asbest-
verwijderingsbedrijf.

3.2.38 Mag een boer/zelfstandig ondernemer 
15 meter asbestcement riolering 
vervangen door pvc?

Wanneer deze rioolleidingbuizen deel uit maken van
een ondergronds rioolleidingnet is het de vraag of de
boer hier werkzaamheden aan mag verrichten in het
kader van gemeentelijke regelingen/ eigendomsverhou-
dingen. De werkzaamheden zijn wel vrijgesteld van de
certificatie- en --plicht, maar de boer/ zelfstandig
ondernemer moet zich wel houden aan andere voor-
schriften van het Asbest-verwijderingsbesluit en het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Hij zal daartoe alleen
in staat zijn als hij een afdoende asbestopleiding heeft
gevolgd.

Wanneer de riolering onderdeel uitmaakt van een
gebouw, dan geldt de vrijstelling niet. De boer/ zelf-
standig ondernemer mag de buizen dan niet zelf
verwijderen maar moet dit overlaten aan een deskundig
asbestverwijderingsbedrijf.

3.2.39 Welke voorschriften gelden er voor 
het verwijderen van asbest uit en rondom 
cv-ketels?

-ketels kunnen geplaatst zijn in bouwwerken zoals
huizen en kantoorgebouwen maar ook in objecten
zoals schepen. Wanneer de -ketel in een bouwwerk
geplaatst is (en dus onderdeel van een bouwwerk is)
geldt artikel a van het Asbest-verwijderingsbesluit.
Wanneer de ketel geplaatst is in een object geldt artikel
 jo artikel  van het Asbest-verwijderingsbesluit.
Voor onderstaande asbestverwijderingswerkzaamheden
hoeft geen deskundig asbestverwijderingsbedrijf inge-
schakeld te worden:
• het als een geheel verwijderen van verwarmingstoe-

stellen waarin zich asbest bevindt;
• het verwijderen van asbestbevattende warmteblok-

ken van verwarmingstoestellen die een nominale
belasting kleiner dan of gelijk aan een bovenwaarde
van  kW hebben;

• het verwijderen van onder verwarmingstoestellen
geklemde, asbestbevattende platen waarin de asbest-
vezels hechtgebonden zijn;

• het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest-
bevattende pakkingen wanneer de ketel een nomi-
nale belasting heeft kleiner dan  kilowatt. Het
verwijderen van pakkingen uit verwarmings-
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toestellen met een nominale belasting groter dan een
bovenwaarde van  kilowatt is niet vrijgesteld van
de certificatieplicht. Deze toestellen, die met name
voorkomen in de industrie en energiecentrales, zijn
dusdanig groot en complex dat er geen sprake is van
routinematige werkzaamheden met een relatief
beheersbaar risico. 

Het verwijderen van asbestbevattende pakkingen
tussen ketelleden is niet vrijgesteld van de certificatie-
plicht, ook niet wanneer de ketel een nominale belas-
ting heeft kleiner dan  kilowatt.

Wanneer de -ketel zich in een bouwwerk bevindt en
mitsdien onderdeel is van een bouwwerk, dan is het in
het kader van de uitoefening van beroep en bedrijf
uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden vrijge-
steld van de verplichting vooraf toestemming te vragen
aan de gemeente en van de verplichting deze werk-
zaamheden op te dragen aan een deskundig verwijde-
ringsbedrijf. Wel blijven andere voorschriften van het
Asbest-verwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit van toepassing. 
Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Instal-
latiebedrijven () is een ‘Handboek asbest’ voor
installatiebedrijven verschenen. Het handboek is
verkrijgbaar bij Intechnium te Woerden.

3.2.40 Moet er in geval van asbestverwijderings-
werkzaamheden in bouwwerken die zijn 
vrijgesteld van de certificatieplicht nog 
wel op een of andere wijze kenbaar 
worden gemaakt aan B & W dat er ver-
wijdering plaatsvindt waarbij asbest 
is betrokken?

Asbestverwijderingswerkzaamheden (door particulie-
ren) in bouwwerken die vallen onder de meldingsplicht
(mededeling onder voorschriften) en daarmee zijn vrij-
gesteld van de certificatieplicht, moeten vanzelfspre-
kend aan de gemeente worden gemeld. Asbestverwijde-
ringswerkzaamheden (in het kader van de uitoefening
van beroep of bedrijf ) die in het Asbest-verwijderings-
besluit zijn vrijgesteld van de certificatieplicht, hoeven
niet aan de gemeente te worden gemeld. Deze werk-
zaamheden moeten op grond van het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit wel door het uitvoerende bedrijf aan
de Arbeidsinspectie worden gemeld.

3.2.41 Hoe moet worden omgegaan met gevallen 
waarin asbest op korte termijn uit een 
bouwwerk verwijderd moet worden, maar 
de verlening van de verplichte sloop-
vergunning 13 weken kan duren?

Dergelijke gevallen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen
bij een verstopte asbestbevattende rioolbuis in een
bouwwerk. Een aanzienlijk aantal gemeenten is in staat
in dergelijke gevallen op korte termijn een sloopver-
gunning te verstrekken. Neem contact op met de
gemeente.

3.2.42 Waar kan worden nagegaan of er een 
vergunning is verleend voor het slopen 
van asbest?

Dit kan bij de gemeente waarin het te slopen bouw-
werk staat (meestal bouw- en woningtoezicht).

3.2.43 In bepaalde situaties zijn voorgeschreven 
verwijderingstechnieken niet mogelijk. 
Hoe moet er dan worden gehandeld?

Het asbest moet ingevolge het Asbest-verwijderings-
besluit volgens de beste bestaande technieken worden
verwijderd, met het doel verontreiniging van het milieu
met asbest te voorkomen. Wanneer in een afgesloten
ruimte wordt gewerkt is containment vrijwel altijd
mogelijk, wanneer in de buitenlucht wordt gewerkt is
containment niet altijd mogelijk (en zelfs niet nodig
wanneer er alleen hechtgebonden asbest wordt verwij-
derd). Maar de wijze waarop wordt verwijderd moet
binnen de gegeven situatie de beste bestaande techniek
zijn. Daarnaast is het Arbeidsomstandighedenbesluit
van toepassing. Daarvoor geldt bovenstaand betoog
evenzeer. 

3.2.44 Waarom is het bij sloop met een 
mededeling onder voorschriften niet 
verplicht de beste bestaande technieken 
toe te passen om verontreiniging van het 
milieu met asbest te voorkomen?

In het algemeen zal de gemeente alleen een mededeling
afgeven dat geen sloopvergunning is vereist, wanneer
het verwijderen van het betreffende asbestbevattende
materiaal een relatief klein risico met zich brengt. Het
ook in deze gevallen verplicht stellen van het gebruik
van de beste bestaande technieken om de verontreini-
ging van het milieu met asbest te voorkomen, staat niet
in verhouding met de kosten die dat met zich zou
brengen.

3.2.45 Waarom zijn de voorschriften voor 
particulieren minder streng dan 
de voorschriften voor bedrijven 
en instellingen?

De voorschriften voor gevallen waarin voor sloop van
asbest uit een bouwwerk een sloopvergunning is vereist
zijn voor bedrijven, instellingen en particulieren
dezelfde. Bij sloop met een sloopvergunning dient het
asbest altijd te worden verwijderd door een deskundig
asbestverwijderend bedrijf. Bij sloop met een medede-
ling dat geen sloopvergunning is vereist, zijn de voor-
schriften voor particulieren inderdaad minder streng
dan die voor bedrijven en instellingen. De belangrijkste
reden hiervoor is dat particulieren doorgaans slechts
incidenteel aan asbest worden blootgesteld, terwijl de
potentiële blootstelling aan asbest bij de sloop door
bedrijven en instellingen veel hoger is. De blootstelling
vindt veel vaker plaats en vaak gaat het om aanzienlijke
hoeveelheden asbesthoudend materiaal. Voorts kunnen
particulieren zelf kiezen of zij zichzelf aan asbest willen
blootstellen, terwijl werknemers dit dikwijls niet
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kunnen. Tenslotte moeten bedrijven zich houden aan
het Arbeidsomstandighedenbesluit, terwijl particulie-
ren dat niet hoeven.

3.3 Bouwwerken en objecten

3.3.1 Wat is een bouwwerk en wat een object?
In het Asbest-verwijderingsbesluit wordt een onder-
scheid gemaakt tussen bouwwerken en objecten. Dit
onderscheid is met name van belang voor de vraag wie
bevoegd gezag is. Wanneer er sprake is van een bouw-
werk is de gemeente het bevoegd gezag, bij een object
is de -inspectie het bevoegd gezag.

In artikel ., eerste lid, van de Modelbouwverordening
 is ‘bouwwerk’ gedefinieerd als: 
‘elke constructie van enige omvang van hout, steen,
metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestem-
ming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbon-
den is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.’

Apparaten en installaties die bouwkundig in een bouw-
werk zijn geïntegreerd en bestemd zijn om dit bouw-
werk (beter) te doen functioneren maken deel uit van
dat bouwwerk.
Uit de jurisprudentie blijkt dat er vier criteria zijn
waaraan een bouwwerk moet voldoen: 
 Het moet van enige omvang zijn.
 Het moet een constructie zijn.
 Het moet driedimensionaal zijn.
 Het moet plaatsgebonden zijn.

Wat onder ‘bouwwerk’ moet worden verstaan, is al
menig keer onderwerp van beoordeling van met name
de bestuursrechter geweest. In de artikelsgewijze
toelichting op de Modelbouwverordening  zijn 
 pagina’s jurisprudentie samengevat om een correcte
interpretatie van de onderhavige definitie te bevorde-
ren. Hieronder volgt een selectie:

Als bouwwerk zijn door de rechtspraak ondermeer
aangemerkt een: huis, kantoor, friteskraam, rolluiken
voor een winkel, aanlegsteiger, lantaarnpaal, keet op
wielen met een plaatsgebonden karakter, carport, een
tuinhuisje dat als verkoopmodel stond opgesteld in een
tuincentrum, een demontabele loods bestemd voor de
verkoop met een oppervlakte van  m², een demon-
tabele kas met afmetingen van  x  m, bestaande uit
een gebogen lichtgewicht frame dat is overspannen met
plastic.

Alle apparaten, transportmiddelen, constructies en
installaties die geen bouwwerk zijn in de zin van de
Woningwet en geen onderdeel van een bouwwerk
uitmaken zijn een object in de zin van het Asbest-
verwijderingsbesluit. Voorbeelden van een object: (een)
schip, weg, trein, auto, buis die deel uitmaakt van een

ondergronds leidingnet en zich niet in een bouwwerk
bevindt.

3.3.2 Valt het afgraven van asbestbevattende 
wegen onder het Asbest-verwijderings-
besluit?

Ja. Een asbestbevattende weg is een object in de zin van
het Asbest-verwijderingsbesluit en er is sprake van uit
elkaar nemen. Op asbestbevattende wegen is trouwens
het Besluit asbestwegen Wms van toepassing. Dit
besluit geeft aan wanneer de eigenaar verplicht is om
maatregelen te nemen aan een weg die asbest bevat.

3.3.3 Is asbesthoudend afval een object 
in de zin van het Asbest-verwijderings-
besluit?

Als het voldoet aan de definitie van een object (zie hier-
voor vraag ..) dan is het antwoord ja.
Voorbeelden waarin deze vraag relevant is, zijn:
• Er wordt zwerfasbest opgeruimd bestaande uit

asbestplaten. Indien de platen bij het opruimen
worden gebroken, is er sprake van het uit elkaar
nemen (slopen)van asbestbevattende objecten. Het
Asbest-verwijderingsbesluit is dan van toepassing.
Indien echter de asbestbevattende platen in hun
geheel worden verpakt is er wel sprake van objecten,
maar niet van uit elkaar nemen. Het Asbest-verwij-
deringsbesluit is dan niet van toepassing. 

• Indien zich ergens een berg asbestbevattende grond
bevindt die wordt afgegraven is er wel sprake van uit
elkaar nemen, maar niet van een object omdat een
berg asbestbevattende grond niet onder de definitie
van een object valt. Het Asbest-verwijderingsbesluit
is dan niet van toepassing. 

• Indien een asbestbevattende verwarmingsketel uit
een bouwwerk is verwijderd en vervolgens op een
andere plaats uit elkaar wordt genomen, is er sprake
van het uit elkaar nemen van een object. Het Asbest-
verwijderingsbesluit en wel het objectengedeelte is
derhalve van toepassing.

• Indien dezelfde ketel in het bouwwerk ontmanteld
wordt en het asbest ter plekke wordt verwijderd is er
sprake van het demonteren van een bouwwerk en is
het Asbest-verwijderingsbesluit en wel het bouwwer-
kengedeelte (gemeentelijke bouwverordening) van
toepassing. 

Overigens is in alle bovengenoemde gevallen het
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing wanneer
er sprake is van werkzaamheden in het kader van de
uitoefening van beroep of bedrijf.

3.3.4 Valt het saneren van met asbest veront-
reinigde bodem onder de werking van 
het Asbest-verwijderingsbesluit?

Nee, want bodem is geen bouwwerk en geen object in
de zin van het Asbest-verwijderingsbesluit. Het
Arbeidsomstandighedenbesluit is wel van toepassing.
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3.4 Deskundige bedrijven

3.4.1 Wat zijn deskundige bedrijven?
Het Asbest-verwijderingsbesluit eist in de meeste geval-
len dat de sloop van asbestbevattende bouwwerken en
objecten opgedragen wordt aan een deskundig asbest-
verwijderingsbedrijf. Bij het aanvragen van een sloop-
vergunning eisen Burgemeester en wethouders in de
regel dat er een inventarisatierapport is van een deskun-
dig asbestinventarisatiebedrijf. Voorafgaand aan het uit
elkaar nemen van een object is een dergelijk rapport
eveneens in de regel verplicht.

Volgens het Asbest-verwijderingsbesluit is een deskun-
dig bedrijf een bedrijf dat voldoet aan de eisen ter zake
van asbestverwijdering onderscheidelijk asbestonder-
zoek zoals die zijn gesteld door een door de Raad van
Accreditatie erkende certificatie-instelling op grond
waarvan het bedrijf gemachtigd is een merkteken te
voeren.

Een deskundig asbestverwijderingsbedrijf is een bedrijf
dat beschikt over een -procescertificaat voor het
verwijderen van asbest. Daaruit blijkt dat zo’n bedrijf
voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de beoordelings-
richtlijn algemeen asbest verwijderen ( ), versie
. Een deskundig verwijderingsbedrijf moet zich
dus bij de uitvoering van de werkzaamheden houden
aan de voorschriften zoals die in de   geformu-
leerd staan.
Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf is een bedrijf
dat beschikt over een -procescertificaat asbestin-
ventarisatie. Daaruit blijkt dat zo’n bedrijf voldoet aan
de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn
asbestinventarisatie ( ), versie . 
Hiermee voldoen deze bedrijven aan de eisen ter zake
van asbestverwijdering cq. asbestinventarisatie zoals die
gesteld zijn door een door de Raad voor Accreditatie
geaccrediteerde certificatie-instelling.

Voor opdrachtgevers betekent dit dat wanneer zij de
asbestverwijdering opdragen aan een verwijderings-
bedrijf met een geldig -procescertificaat zij daar-
mee voldoen aan de wettelijke eis een deskundig
verwijderingsbedrijf in te schakelen. 

3.4.2 Waar kan ik overzichten van adressen 
van deskundige asbestinventarisatie-
bedrijven en van deskundige verwijde-
ringsbedrijven krijgen?

Overzichten van zowel deskundige asbestinventarisatie-
bedrijven als van deskundige asbestverwijderende
bedrijven kunnen worden verkregen bij de Stichting
Bouwkwaliteit, telefoon ()    De Stichting
Bouwkwaliteit houdt geactualiseerde lijsten van
deskundige bedrijven bij. Deze lijsten zijn ook via
internet opvraagbaar (www.bouwkwaliteit.nl).

3.4.3 Is het niet correcter om een deskundig 
asbestonderzoeksbedrijf een deskundig 
asbestinventarisatiebedrijf te noemen?

In het Asbest-verwijderingsbesluit staat dat vooraf-
gaand aan sloop in de meeste gevallen eerst een onder-
zoek door een deskundig asbestonderzoeksbedrijf
plaats moet vinden naar de aanwezigheid van asbest in
een bouwwerk of object. 
Het is echter correcter om te spreken van een deskun-
dig asbestinventarisatiebedrijf, omdat er ook andere
vormen van asbestonderzoek zijn waarvoor de certifica-
tieplicht niet geldt. Denk daarbij aan een risico-onder-
zoek of een globaal asbestonderzoek. Deze vormen van
asbestonderzoek hoeven niet volgens de   plaats
te vinden maar zijn dan ook niet geschikt om te
worden gebruikt voorafgaand aan sloop.

3.4.4 Wat is de betekenis van de BRL 5050 
en 5052? Wat gebeurt er als een bedrijf 
zich er niet aan houdt?

De Nationale Beoordelingsrichtlijnen   en 

 worden vastgesteld door het Centraal College van
Deskundigen asbest. In dit College hebben vertegen-
woordigers van het asbestbedrijfsleven, de certifice-
rende instanties, belangrijke organisaties van opdracht-
gevers en de Stichting Beheer Certificatieregelingen
() te Utrecht zitting. 
Basis van het Asbest-verwijderingsbesluit is dat asbest-
verwijdering en -onderzoek in de regel dient te 
geschieden door deskundige bedrijven. Die deskundig-
heid blijkt uit het bezit van een -procescertificaat.
Het -procescertificaat algemeen asbestverwijde-
ren cq asbestinventarisatie wordt door diverse door de
Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instellingen
verstrekt aan bedrijven die asbest willen verwijderen
danwel aan bedrijven die asbestinventarisaties willen
uitvoeren. Dit certificaat wordt door de certificatie-
instellingen verleend op basis van de verschillende
en. De en bevatten de eisen op grond waarvan
de certificatie-instellingen certificaten aan asbestverwij-
derings- en asbestinventarisatiebedrijven afgeven.
In de en is alle relevante wetgeving opgenomen.
Overtreding van wetgeving betekent dus automatisch
overtreding van de en. Overtreding van de en
leidt tot een sanctie waartoe, afhankelijk van het aantal
en de zwaarte van de overtredingen, ook intrekking van
het certificaat kan behoren. Consequentie van overtre-
ding van wetgeving kan strafrechtelijke vervolging of
bestuursrechtelijke handhaving zijn.
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3.4.5 Waar kan informatie worden verkregen 
over het halen van een certificaat op 
grond van de beoordelingsrichtlijn 
asbestinventarisatie (BRL 5052) of over 
het halen van een certificaat op grond 
van de beoordelingsrichtlijn algemeen 
asbest verwijderen (BRL 5050)?

Bij de Stichting Bouwkwaliteit, tel. () .

3.4.6 Moeten gespecialiseerde asbest-
laboratoria aan bepaalde eisen voldoen?

Laboratoria die voorafgaand aan sloop inventariseren
of zich in een bouwwerk of object asbest bevindt,
moeten beschikken over een -procescertificaat
asbestinventarisatie, omdat zij in feite asbestinventari-
satiebedrijven zijn die onder het Asbest-verwijderings-
besluit vallen. 
Wanneer laboratoria alleen monsters nemen en analy-
seren op de aanwezigheid van asbest, geldt er in
bepaalde gevallen een (indirecte) verplichting geaccre-
diteerd te zijn. Dit geldt met name wanneer de labora-
toria werkzaamheden verrichten voor bedrijven die
asbestinventarisatie of asbestverwijdering uitvoeren
voor gecertificeerde (deskundige) bedrijven. 

3.4.7 Aan welke eisen moeten buitenlandse 
asbestverwijderende bedrijven die 
in Nederland asbest verwijderen voldoen?

Buitenlandse asbestverwijderende bedrijven die in
Nederland asbest verwijderen moeten zich aan de
Nederlandse asbestregelgeving houden. Dat betekent
dat zij ook over een -procescertificaat voor het
verwijderen van asbest moeten beschikken. Wanneer
zij reeds beschikken over een buitenlands certificaat,
hoeven zij alleen aan de extra eisen die in Nederland
gelden te voldoen. Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met de Stichting Bouwkwaliteit. 

3.4.8 Is er een branchevereniging van 
asbestinventarisatiebedrijven?

Asbestlaboratoria en asbestadviesbureaus zijn verenigd
in de  (Vereniging voor Onderzoek naar Asbest
en Milieubedreigende stoffen), Postbus , 
  Utrecht, telefoon () .

3.4.9 Welke brancheverenigingen van 
asbestverwijderende bedrijven zijn er?

Er zijn twee brancheverenigingen van asbestverwijde-
rende bedrijven: 
•  (Vereniging van Asbestverwijderende 

Bedrijven), Postbus ,   Utrecht, 
telefoon ()   ;

•  (Vereniging voor Verwijdering van Toxische 
en gevaarlijke Bouwmaterialen), Postbus , 
  Utrecht, telefoon ()   .

3.5 Arbeidsomstandighedenbesluit

3.5.1 Algemeen
De Arbeidsomstandighedenwet heeft betrekking op
veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de
arbeid en omvat:
• algemene verplichtingen voor de werkgever
• algemene verplichtingen voor de werknemer
• voorschriften voor samenwerking en overleg tussen

werkgever, werknemers en deskundigen, en 
• overheidstoezicht

De Arbowet vormt het algemene wettelijke kader.
Materiele bepalingen op het gebied van arbeidsomstan-
digheden zijn niet in de Arbowet zelf opgenomen maar
in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).
De Arbowet en het Arbobesluit geven op onderdelen
de mogelijkheid om bij ministeriële regeling een nadere
uitwerking te geven. Dit is gebeurd in de Arbeidsom-
standighedenregeling.
Ten slotte zijn er de Arbo-beleidsregels. Daarin is neer-
gelegd hoe de arbeidsinspectie omgaat met bepaalde,
meer globale voorschriften uit de Arbowet en het Arbo-
besluit. De beleidsregels zijn geen algemeen verbin-
dende voorschriften. Een werkgever mag andere maat-
regelen nemen dan in beleidsregels zijn aangegeven. Als
deze maatregelen ten minste hetzelfde beschermingsni-
veau opleveren als de beleidsregels voorschrijven, zal de
Arbeidsinspectie hiermee akkoord gaan.

Naast het hierboven beschreven juridisch kader bestaan
over een aantal onderwerpen op het gebied van
arbeidsomstandigheden Arboinformatiebladen. Deze
bevatten toegankelijke informatie over hoe werkgevers
en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de
wettelijke regels en de beleidsregels.

Arboinformatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als
voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleids-
regel. 
Voor asbest is er een Arbo-informatieblad verschenen
onder de naam - Asbest (tweede herziene druk
).
Dit -blad is te bestellen bij het Servicecentrum van 
de Sdu uitgevers, telefoon () .

In deze bundel wordt slechts globaal ingegaan op
onderwerpen die arbeidsomstandigheden betreffen.
Voor gedetailleerdere informatie kunt u het hierboven
genoemde --blad ‘asbest’ raadplegen of contact
opnemen met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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3.5.2 Wanneer is het Arbeidsomstandigheden-
besluit in werking getreden?

Op  juli  is het op de Silicosewet gebaseerde
asbestbesluit in werking getreden. Op  november
 werd dit besluit vervangen door het Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet. Kernbepaling van dit
gewijzigde besluit was dat de concentratie van asbest in
de lucht in de werksituatie door middel van technische
en organisatorische maatregelen zo laag mogelijk moet
worden gehouden. Op  december  is het Asbest-
besluit Arbeidsomstandighedenwet aangescherpt met
regelgeving inzake het slopen van asbest. Op  juli 

is het besluit uitgebreid met een verbod op het beroeps-
matig bewerken, verwerken en in voorraad houden van
asbest. Sinds  oktober  moest bij de beroepsmatige
sloop van asbest een deskundig toezichthouder asbest-
sloop () aanwezig zijn. Een  was een persoon die
in het bezit is van een door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid erkende opleiding tot  .
Medio  is het Asbestbesluit Arbeidsomstandighe-
denwet vervangen door het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit. De voorschriften zijn echter inhoudelijk nauwe-
lijks gewijzigd.
Per  november  zijn de voorschriften omtrent de
-plicht ingrijpend gewijzigd. (zie vraag ..)

3.5.3 Is het percentage asbest in asbest-
bevattende materialen van belang voor 
de vraag of het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit van toepassing is?

Nee. Het besluit is van toepassing wanneer er asbest in
een materiaal zit. Daarbij maakt het niet uit hoe hoog
het percentage asbest is. Hetzelfde geldt voor het
Asbest-verwijderingsbesluit.

3.5.4 Valt een zelfstandige ondernemer die 
in zijn vrije tijd asbest sloopt onder 
de werking van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit?

Wanneer een zelfstandige ondernemer in zijn vrije tijd
asbest uit zijn bedrijfsgebouw sloopt, dan valt dat
onder de werking van het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit (en de uit het Asbest-verwijderingsbesluit afkom-
stige voorschriften van de gemeentelijke bouwverorde-
ning). Het Arbeidsomstandighedenbesluit is vanwege
de grote gevaren die aan het werken met asbest verbon-
den zijn ook nadrukkelijk van toepassing verklaard op
zelfstandige ondernemers.

Wanneer een zelfstandige ondernemer in zijn vrije tijd
asbest uit zijn woning sloopt, dan valt dat niet onder
het Arbeidsomstandighedenbesluit (maar wel onder de
uit het Asbest-verwijderingsbesluit afkomstige voor-
schriften van de gemeentelijke bouwverordening). Het
maakt daarbij niet uit of de woning aan het bedrijfs-
pand verbonden is of zich elders bevindt.

3.5.5 Moet de Arbeidsinspectie een werkplan 
schriftelijk goedkeuren?

Nee, vroeger moest op grond van de toenmalige arbo-
regelgeving voor asbest elk werkplan aan de Arbeidsin-
spectie worden toegezonden. Dit hoeft nu niet meer.
Wel moet het werkplan op het ‘werk’ aanwezig zijn.

3.5.6 Hoe gaat de Arbeidsinspectie om 
met een melding?

Meldingen van asbestverwijderingswerkzaamheden die
plaatsvinden op grond van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit, worden steekproefsgewijs door de Arbeids-
inspectie gecontroleerd. De Arbeidsinspectie heeft niet
voldoende menskracht om alle meldingen te 
controleren.

3.5.7 Aan welke regels moet de uitvoerder 
van asbestverwijderingswerkzaamheden 
zich houden bij het melden aan 
de Arbeidsinspectie?

Uitvoerders van asbestverwijderingswerkzaamheden
zijn op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit
verplicht de werkzaamheden vooraf aan te melden bij
de Arbeidsinspectie. Daarbij gelden de volgende
termijnen:
• in normale gevallen meer dan  dagen van tevoren;
• in spoedgevallen meer dan  uur van tevoren;
• bij een calamiteit terstond (telefonisch met schrifte-

lijke bevestiging).

Ook in geval van een calamiteit moet een werkplan
worden opgesteld.

3.5.8 Is de Arbeidsinspectie voor het doen 
van een melding 24 uur per etmaal 
bereikbaar?

Ja. De Arbeidsinspectie heeft hiervoor een piketdienst
ingesteld.

3.5.9 Is er een overzicht van laboratoria die een 
vrijgavemeting doen na sloop van asbest?

Na elke sloop van asbest in het kader van beroep of
bedrijf in een zogenoemd containment moet op grond
van het Arbeidsomstandighedenbesluit een meting
worden uitgevoerd om vast te stellen of de asbestcon-
centratie voldoende laag is. Op grond van de beoorde-
lingsrichtlijn algemeen asbestverwijderen ( )
moeten deze eindmetingen plaatsvinden door daartoe
geaccrediteerde laboratoria. Recente overzichten van
voor asbestverrichtingen geaccrediteerde laboratoria
kunnen worden opgevraagd bij de Raad voor Accre-
ditatie, telefoon () . Een overzicht van
laboratoria is ook te vinden op de site van de Raad voor
Accreditatie, www.rva.nl.
Men kan bij de laboratoria zelf navragen voor welke
verrichtingen de accreditatie is verleend. Ook op de site
van de RvA wordt hierover informatie gegeven 
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3.5.10 Welke regels stelt de Arbeidsinspectie aan 
het omgaan met asbestbevattend afval?

Het afval moet in elk geval goed verpakt zijn. Door-
gaans wordt als regel gehanteerd dat folie waarin
asbestbevattend afval wordt verpakt, tenminste 
, millimeter dik moet zijn. Voor meer informatie 
zie het Arbo-informatieblad - ‘Asbest’. Neem bij
vragen contact op met de afdeling Informatie van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tele-
foon ()   (gratis).

3.5.11 Zijn er wijzigingen in de certificatie-
structuur voor Deskundig Toezichthouders 
Asbestsloop (DTA)

Op  november  zijn alle - diploma’s
behaald  voor  november  vervallen. Om te
voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit dient men vanaf 
 november  te beschikken over een persoonscerti-
ficaat -. Dit is een certificaat van vakbekwaam-
heid, afgegeven door een door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid daartoe aangewezen certifi-
cerende instelling. De stichting  houdt hier een
register van bij.  staat voor Stichting Persoons-
certificaat Deskundig Toezichthouder. Op dit moment
zijn er circa  persoonscertificaten verleend aan
medewerkers van bedrijven die in het bezit zijn van het
-procescertificaat  . De - diplo-
ma’s die na  november  en voor  oktober 

zijn behaald zijn gelijk gesteld aan het persoonscertifi-
caat. Door op de site van  het certificaatnummer
en de geboortedatum van de certificaathouder in te
voeren kan men controleren of het persoonscertificaat
geldig is. Op deze site is ook meer informatie te vinden
over het persoonscertificaat (www.stipdt.nl).

3.6 Naleving en handhaving

3.6.1 Moeten controlerende ambtenaren 
persoonlijke beschermingsmiddelen tegen 
blootstelling aan asbest dragen?

Als controlerende ambtenaren controleren op procedu-
rele aspecten, is het dragen van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen uiteraard niet nodig. Voorbeelden van
controle op procedurele aspecten zijn:
• Is er een sloopvergunning verstrekt?
• Heeft de houder van de sloopvergunning 

de Arbeidsinspectie ingelicht?
• Is er een deskundig asbestverwijderend bedrijf 

ingeschakeld?
Deze aspecten kunnen worden gecontroleerd zonder
op plaatsen te hoeven komen waar gevaar op blootstel-
ling aan asbest bestaat.

Wanneer een controlerende ambtenaar een ruimte wil
betreden waar gevaar op blootstelling aan asbest
bestaat, dan zal hij persoonlijke beschermingsmiddelen
moeten dragen. Asbestverwijderende bedrijven zorgen

er doorgaans voor dat reserve-beschermingsmiddelen
ter plaatse aanwezig zijn. Meestal kan de controlerende
ambtenaar deze lenen.

Voorts dienen ook controlerende ambtenaren zich te
houden aan de overige voorschriften van het Arbeids-
omstandighedenbesluit. Dat betekent onder meer dat
zij voldoende moeten zijn opgeleid. 
Voor meer informatie zie het Arbo-informatieblad 
- ‘Asbest’ en de Uitvoerings- en handhavingsbundel
Asbest-verwijderingsbesluit van het Ministerie van
.

3.6.2 Waarom wordt de politie niet genoemd bij 
de handhaving van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit/de bouwverordening?

De politie is bevoegd wetten in het algemeen en
milieuwetten in het bijzonder te handhaven. Dat is de
reden dat in de toelichting van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit de politie niet apart als handhaver van het
besluit wordt genoemd. De politie heeft dus wel een
taak bij de handhaving van het besluit/ de bouw-
verordening.

3.6.3 Hoe hoog is de strafmaat bij een over-
treding van het Asbest-verwijderings-
besluit/de bouwverordening?

Overtreding van de voorschriften voor het slopen van
asbest uit een bouwwerk is een overtreding van de
Woningwet. De maximale strafmaat is een hechtenis
van  maanden of een geldboete van de derde categorie
(€ .,–; voor rechtspersonen € .,–).

Overtreding van de voorschriften voor het uit elkaar
nemen van een asbestbevattend object is krachtens de
Wet milieugevaarlijke stoffen een economisch delict.
De maximale strafmaat is:
• bij opzettelijke overtredingen: gevangenisstraf van 

 jaar of geldboete van de vijfde categorie 
(€ .,–; voor rechtspersonen € .,–);

• bij niet-opzettelijke overtredingen: gevangenisstraf
van  jaar of geldboete van de vierde categorie 
(€ .,–; voor rechtspersonen € .,–).

Dit verschil in strafmaat tussen bouwwerken en objec-
ten is een gevolg van het wettelijk systeem, waarin de
regels inzake bouwwerken in het Asbest-verwijderings-
besluit zijn gebaseerd op de Woningwet, en de regels
inzake objecten op de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Overigens zal overtreding van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit doorgaans ook overtreding van het
Arbeidsomstandighedenbesluit inhouden. Overtredin-
gen van dit laatste besluit zijn economische delicten.
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3.6.4 Is de naleving van de uit het Asbest-
verwijderingsbesluit afkomstige voor-
schriften van de bouwverordening door 
particulieren niet moeilijk te controleren?

Ja en nee. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig na te gaan
of een particulier zich houdt aan de plicht tot aanvraag
van een sloopvergunning of melding bij het voorne-
men tot verwijdering van asbest uit een bouwwerk. 
Het is tevens niet eenvoudig te controleren of een
particulier asbestbevattende vloerbedekking volgens de
voorschriften verwijdert. Bij de handhaving kunnen
echter tips over vermeende illegale verwijdering van
asbest door particulieren behulpzaam zijn. Verder biedt
de aanbieding van asbestbevattend afval door particu-
lieren aan de gemeente de gemeente de mogelijkheid
om na te gaan of het asbestbevattende materiaal
volgens de voorschriften is verwijderd. Tevens moet de
particulier door middel van voorlichting ervan worden
overtuigd dat naleving van de voorschriften ook in het
belang van zijn eigen gezondheid is. Ten slotte kan een
particulier aansprakelijk worden gesteld wanneer hij
door illegale sloop van asbest derden in gevaar brengt.

3.6.5 Wat kan een burger doen wanneer een 
gemeente de voorschriften uit het Asbest-
verwijderingsbesluit niet handhaaft?

Neem in dergelijke gevallen contact op met de 
-inspectie.

3.6.6 Wat kan worden gedaan wanneer werk-
nemers bij werkzaamheden worden 
blootgesteld aan asbest?

Hier is sprake van overtreding van het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit. Waarschuw de Arbeidsinspectie.

3.6.7 Mag de politie optreden tegen
overtredingen van het Arbeids-
omstandighedenbesluit?

Ja, want de politie heeft algemene opsporingsbevoegd-
heid. Echter, gezien het specialistische karakter van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is overleg met de
Arbeidsinspectie aan te bevelen.

3.6.8 Welke bevoegdheden heeft de politie om 
op te treden tegen overtredingen van 
de asbestregelgeving en wat zijn 
de wettelijke kaders in dit verband?

In de Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-
verwijderingsbesluit, die in  is verschenen, wordt
hierop nader ingegaan. 

3.6.9 Moeten de voorschriften van het Asbest-
verwijderingsbesluit en de bouw-
verordening bestuursrechtelijk of 
strafrechtelijk worden gehandhaafd?

Afhankelijk van de situatie kan zowel bestuursrechte-
lijke als strafrechtelijke handhaving plaatsvinden. In de
Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-verwijde-
ringsbesluit wordt hierop nader ingegaan. 

3.6.10 Wat kan worden gedaan wanneer blijkt 
dat een sloop door een deskundig asbest-
verwijderingsbedrijf heeft plaats-
gevonden, zonder dat daarvoor een 
sloopvergunning was afgegeven?

Van het slopen zonder sloopvergunning kan proces-
verbaal worden opgemaakt tegen de opdrachtgever en
in bepaalde gevallen ook tegen het asbestverwijderings-
bedrijf.

Zie voor meer informatie de Uitvoerings- en hand-
havingsbundel Asbest-verwijderingsbesluit

3.6.11 Kan worden optreden tegen een garage-
bedrijf waar koppelingsplaten worden 
gereviseerd zonder dat daarbij maat-
regelen ter bescherming van werknemers 
of van het milieu worden getroffen?

Ja, op het verwijderen van rem- of frictiematerialen is
het Asbest-verwijderingsbesluit van toepassing. Het
gaat hier om de voorschriften voor het uit elkaar
nemen van objecten, dat door de -inspectie wordt
gehandhaafd. Verder is ook het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit van toepassing. De handhaving daarvan
geschiedt door de Arbeidsinspectie. 

3.6.12 Wat kan de gemeente doen wanneer zij 
constateert dat een particulier zonder te 
hebben gemeld asbestzeil uit zijn woning 
verwijdert? 

In de Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-
verwijderingsbesluit is een uitgebreid stappenschema
opgenomen waarin ook op illegale sloop wordt 
ingegaan.
Overtreding van de voorschriften voor het slopen van
asbest uit een bouwwerk is een overtreding van de
Woningwet. De maximale strafmaat is een hechtenis
van  maanden of een geldboete van de derde categorie
(€ .,–). Of deze strafmaten in deze situatie reëel
zijn moet men zich afvragen. Goede voorlichting over
de gevaren is minstens zo belangrijk. Verder kan
bestuursrechtelijk optreden noodzakelijk zijn.
Daarnaast is het verstandig een eindmeting te laten
uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium.

3.6.13 Wie handhaaft het Besluit asbestvrije 
frictiematerialen?

De -inspectie.
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3.7 Wegen

3.7.1 Wat kan worden gedaan wanneer
de bovenlaag van een weg verontreinigd 
is met asbest?

Op asbestbevattende wegen is het Besluit asbestwegen
Wms van toepassing. Zie ook vraag ...

Het aanbrengen van een asbestbevattende bovenlaag op
een weg kan worden gezien als het toepassen van
asbestbevattend materiaal, hetgeen verboden is op
grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit kan
ook worden gezien als het storten van afval buiten een
inrichting. Dit is verboden op grond van de Wet
milieubeheer. Er zijn echter ook wegen waarop vele
jaren geleden een asbestbevattende bovenlaag is aange-
bracht, toen dit nog niet verboden was.

Uit diverse metingen is gebleken dat de asbestconcen-
tratie in de lucht boven onverharde of halfverharde
wegen waarvan de bovenlaag is verontreinigd met
asbest, kan variëren van nihil (wanneer de weg nat is en
er niemand overheen rijdt) tot zeer hoog (wanneer de
weg droog is en er een auto met hoge snelheid over-
heen rijdt). Daarom moet de situatie op dergelijke
wegen onder controle gebracht worden. Daarbij kan
gedacht worden aan saneren door middel van afgraven
of afdekken met asfalt, klinkers, beton of een andere
asbestvrije verharding. 

Per -- zijn eigenaren van asbestwegen verplicht
op grond van het Besluit asbestwegen Wms (een besluit
op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen) om
maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen
bestaan uit het afgraven van de weg maar ook het
afdekken met een asbestvrije verharding is toegestaan.
Bij het nemen van maatregelen moet voldaan worden
aan wettelijke voorschriften. Zo is het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit van toepassing indien de maatregelen
genomen worden door een bedrijf en zal bij het afgra-
ven van de asbestbevattende weg tevens het Asbest-
verwijderingsbesluit van toepassing zijn. 
Voor bepaalde eigenaren van wegen in de omgeving
van de gemeenten Hof van Twente, Harderwijk en
Haaksbergen is er uitstel tot  juli .

3.7.2 Wie moet onderzoeken of een weg die is 
verhard met golfplaten, asbest bevat, 
wanneer de wegbeheerder niet bereid is 
dat te doen?

Indien in een weg asbest is aangetroffen, moet de eige-
naar maatregelen (laten) nemen, tenzij hij/zij aantoont
dat het asbestgehalte beneden de norm ligt die is opge-
nomen in het Besluit asbestwegen Wms. De -
inspectie kan dus maatregelen eisen van de eigenaar
van de asbestbevattende weg waarna het aan de eige-
naar is om aan te tonen dat er geen of nauwelijks asbest
op de weg ligt.

3.7.3 Wat is precies een asbestbevattende weg 
in de zin van het Besluit asbestwegen 
Wms?

Een asbestbevattende weg in de zin van het Besluit
asbestwegen Wms is een weg waarvan de concentratie
serpentijnasbest vermeerderd met  maal de concen-
tratie amfiboolasbest meer bedraagt dan  mg per
kilogram. De bepaling van de serpentijn- en amfibool-
asbestconcentratie dient plaats te vinden volgens 

, uitgave februari . Onder een weg wordt
verstaan: een weg, een pad een erfverharding of
gedeelte daarvan, alsmede andere grond die bestemd
om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt.
Onder weg wordt tevens verstaan de stroken met een
breedte van een halve meter aan beide zijden van en
direct aansluitend op de weg.

3.8 Toekomstige Wet- en Regelgeving

3.8.1 Inleiding
In de nabije toekomst zullen er enkele ingrijpende
wijzigingen met betrekking tot regelgeving omtrent
asbest plaatsvinden. Hieronder volgt een overzicht van
de belangrijkste veranderingen:
• vervanging van het huidige Asbest-verwijderingsbe-

sluit door het herziene Asbest-verwijderingsbesluit
• invoering van het Productenbesluit asbest 
• invoering van het Besluit asbestinventarisatie in niet-

sloopsituaties

3.8.2 Het herziene Asbest-verwijderingsbesluit
Het huidige Asbest-verwijderingsbesluit dateert uit
 en heeft betrekking op de inventarisatie en sloop
van asbest in objecten en bouwwerken. Het besluit
heeft voor objecten een rechtstreekse werking. De
voorschriften van het besluit ten aanzien van bouwwer-
ken moeten door de gemeenten in de gemeentelijke
bouwverordening worden verwerkt; zolang dat niet
gebeurd is, werkt het besluit rechtstreeks. Voor de
sloop van asbest uit bouwwerken en objecten dient er
eerst een asbestinventarisatie plaats te vinden door een
daartoe gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
waarna de sloop uitgevoerd kan worden door een
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Het herziene Asbest-verwijderingsbesluit heeft net als
het huidige Asbest-verwijderingsbesluit rechtstreekse
werking voor objecten. Voor bouwwerken werkt het
besluit rechtstreeks totdat het in de gemeentelijke
bouwverordening is verwerkt. Een belangrijk verschil is
dat het herziene Asbest-verwijderingsbesluit niet meer
alleen maar betrekking heeft op bouwwerken en objec-
ten. Het nieuwe besluit is van toepassing op alle situ-
aties waarin mogelijk asbest aanwezig is en het voorne-
men bestaat dat asbest te verwijderen. Dat betekent dat
het besluit ook van toepassing is op calamiteiten zoals
brand of ontploffing waarbij asbest in het milieu is 
vrijgekomen en moet worden verwijderd. Ook het
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verwijderen van asbestbevattende grond gaat dan onder
het Asbest-verwijderingsbesluit vallen. Het uitgangs-
punt is nog steeds dat het inventariseren en verwijderen
moet plaatsvinden door erkende (gecertificeerde)
bedrijven. Deze verplichting zal overigens voor grond
waarschijnlijk voorlopig niet van kracht worden,
omdat er thans wordt gewerkt aan een ‘bodembrede’
certificatieverplichting voor werkzaamheden als
bodemonderzoek en bodemsanering.
Daarnaast zal er een Ministeriële regeling gemaakt
worden waarin aangegeven wordt in welke gevallen er
sprake is van vrijstellingen en nadere voorschriften.
Vrijstellingen en nadere voorschriften staan op dit
moment nog in het huidige besluit. Deze Ministeriële
regeling treedt tegelijkertijd met het nieuwe Asbest-
verwijderingsbesluit in werking. Op deze wijze kan er
sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen in de
asbestverwijderingsmarkt.
Naast de hierboven aangegeven wijziging betekent het
herziene Asbest-verwijderingsbesluit op de volgende
punten een wijziging ten opzichte van het huidige
besluit:

 Verandering van het certificatiesysteem, waardoor de
kwaliteit van de certificatie-instellingen en asbestin-
ventarisatie- en -verwijderingsbedrijven beter kan
worden gewaarborgd.

 Beperking van het aantal uitzonderingen op de asbe-
stinventarisatieplicht voorafgaand aan sloop om
selectieve sloop van asbest beter te waarborgen.

 Vervanging van de verplichting voor particulieren
om het verwijderen van bepaalde asbestbevattende
materialen uit bouwwerken vooraf aan de gemeente
te melden door algemene voorschriften.

 Het vervallen van de verplichte melding van de
asbestverwijderingswerkzaamheden aan de Arbeids-
inspectie door de houder van de sloopvergunning of
de opdrachtgever, omdat deze verplichtingen op
grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit al
geldt voor het asbestverwijderingsbedrijf.

 Verzwaring van de strafmaat voor overtreding van de
voorschriften voor het verwijderen van asbest uit
bouwwerken, zodat de strafmaat voor overtreding
van de voorschriften voor het verwijderen van asbest
uit bouwwerken dezelfde wordt als bij
asbestverwijderingswerkzaamheden buiten bouw-
werken.

 Versterking van de handhaving, met name door de
uitbreiding van de bevoegdheden van de -
inspectie.

In de Staatscourant van  juli  (nr. ) is het
herziene ontwerp Asbest-verwijderingsbesluit gepubli-
ceerd onder de naam ontwerp Asbest-verwijderings-
besluit .
Naar aanleiding van het ontwerp Asbest-verwijderings-
besluit  is een discussie ontstaan over de herziening
van de certificatiestructuur. Mede als gevolg hiervan
wordt een vertraging verwacht voor het definitieve

versie. Naar verwachting zal de definitieve publicatie
van het herziene Asbest-verwijderingsbesluit en de
Asbestverwijderingsregeling in de loop van 

plaatsvinden. 

3.8.3 Het Productenbesluit asbest
Productie, toepassing en hergebruik van asbestbevat-
tende producten en materialen is in Nederland sinds 
 juli , op enkele uitzonderingen na, verboden. Dit
verbod is opgenomen in het Arbeidsomstandigheden-
besluit. Voorts bevatten het Besluit asbestvrije frictie-
materialen Wet milieugevaarlijke stoffen en het Waren-
wetbesluit asbest voorschriften met betrekking tot
productie, toepassing en hergebruik van asbestbevat-
tende producten en materialen.

Tot  was het op de markt brengen en het gebruik
van witte asbest (chrysotiel) nog niet door de Europese
Unie verboden. Het asbestverbod dat de  in 

heeft afgekondigd verplicht de Lid-Staten echter ook
het op de markt brengen en gebruik van witte asbest
uiterlijk per  januari  te hebben geïmplementeerd
in nationale regelgeving.

De implementatie van bovengenoemde -richtlijn
vindt plaats in het Productenbesluit asbest. De conse-
quenties voor de Nederlandse regelgeving zijn niet
groot, aangezien ons land sinds  een nagenoeg
volledig asbestverbod heeft ingevoerd. Met de totstand-
koming van het besluit wordt tevens gevolg gegeven
aan de aanbevelingen in -kader, waarin werd gead-
viseerd om de overheidsbrede regelgeving die geldt
voor asbestbevattende producten en materialen, samen
te voegen in één besluit. Daarmee zullen de
asbestverbodsbepalingen in het Arbeidsomstandighe-
denbesluit, het Besluit asbestvrije frictiematerialen Wet
milieugevaarlijke stoffen en het Warenwetbesluit asbest
komen te vervallen. Voorts zal in het Productenbesluit
asbest de restconcentratienorm voor hergebruik van
asbestbevattend puingranulaat en grond worden opge-
nomen Op grond van de huidige regelgeving gelden
nog enkele uitzonderingen op het asbestverbod. Het
betreft onder andere de toepassing van asbestbevat-
tende rem- en frictiematerialen in zware vrachtwagens
en het in voorraad houden en toepassen van (oude
voorraden) asbestbevattende materialen door particu-
lieren. Met de inwerkingtreding van het Productenbe-
sluit asbest zullen deze uitzonderingen verdwijnen.
Inwerkingtreding kan vermoedelijk in de loop van
 plaatsvinden.
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3.8.4 Besluit asbestinventarisatie 
in niet-sloopsituaties

In het najaar van  is het door  uitgevoerde
onderzoek ‘Asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties’
afgerond. Het rapport gaat in op de mogelijkheden en
de consequenties van het invoeren van de inventarisa-
tieplicht.  maakt daarbij onderscheid in verschil-
lende risicoklassen van gebouwen. De groep gebouwen
waar het grootste risico op asbestblootstelling voor
geldt, omvat circa   gebouwen met een naar
schatting totale jaarlijkse populatie die daar werkt of
verblijft van , miljoen werknemers en  miljoen
bezoekers. Op basis van het -rapport is besloten
over te gaan tot het uitwerken van de consequenties
van een verplichting van een asbestinventarisatie in
niet-sloopsituaties, in een op de Woningwet en/of de
Wet milieugevaarlijke stoffen gebaseerd besluit. Deze
uitwerking zou zich primair kunnen richten op de eige-
naren van gebouwen die op grond van het -rapport
als gebouwen met een hoog potentieel risico voor de
gebruikers worden gekenmerkt. De asbestinventarisatie
zou zowel geschikt moeten zijn voorafgaand aan sloop
en verbouwing (volledige asbestinventarisatie) als voor
de beoordeling van de risico’s in de niet-sloopsituatie
(risico-inventarisatie). Inwerkingtreding kan vermoe-
delijk in de loop van  plaatsvinden.
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4.1 Normen

4.1.1 Welke normen gelden er voor 
de asbestconcentratie in de lucht?

Voor asbest in de lucht gelden verschillende normen.
Er zijn normen opgesteld door het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid () welke gelden
voor arbeidssituaties en normen voor de asbestconcen-
tratie in het milieu (in de praktijk: niet-arbeidssitu-
aties) welke afkomstig zijn van van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer (). De handhaving van de normen van
 vindt plaats door de arbeidsinspectie, de normen
van  hebben voor de buitenlucht geen wettelijke
status, maar dienen als uitgangspunt bij de formulering
van beleid en regelgeving; voor de binnenlucht kan de
gemeente de normen gebruiken bij de uitvoering en
handhaving van de voorschriften in de Regeling bouw-
besluit materialen  (zie ook vraag ..)

Normen voor de asbestconcentratie 
in arbeidssituaties
Deze normen zijn te vinden in het arbobesluit arbeids-
omstandighedenwet in hoofdstuk  afdeling  (stbl.
 nr ). De tekst hiervan is verder uitgewerkt in
het -informatieblad nummer  (-) ‘asbest’
(oktober ) van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. 
Hieronder volgt een verkorte samenvatting van deze
normen:
Asbestconcentratienormen in arbeidssituaties hebben
betrekking op vezels langer dan  µm, ( µm =  –e
meter) dunner dan  µm en een lengte/breedte-verhou-
ding groter dan /. 
De actieniveau’s voor asbest in werksituaties zijn gedefi-
nieerd als het aantal vezels in de omgevingslucht
(concentratie) op de werkplek. Deze waarden zijn op te
vatten als interventiewaarden. Wanneer een van deze
waarden wordt overschreden moet aan verregaande
wettelijke maatregelen van technische en organisatori-
sche aard voldaan worden.
Wanneer de normen niet worden overschreden moeten
voornamelijk technische maatregelen genomen worden
om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te
houden. Voor de asbestsoort crocidoliet geldt geen
actieniveau maar geldt een grenswaarde. 

Daggemiddelde
Dit actieniveau bedraagt , vezels/cm³ lucht, gemid-
deld over een urige werkdag.

Gecumuleerde dosis
Naast het actieniveau van . vezels/cm³ lucht mag de
gecumuleerde dosis niet hoger zijn dan  vezeldagen
per cm³ lucht. De gecumuleerde dosis wordt berekend

door over de beschouwde periode de totale bloot-
stelling (dosis) aan asbest (uitgedrukt in vezels per cm³

lucht) bij elkaar op te tellen.
Zowel bij de dagdosis als bij de gecumuleerde dosis
moet op verzoek van de arbeidsinspectie aannemelijk
gemaakt kunnen worden dat de dosis op adequate
wijze is beoordeeld.
De werkgever moet aangeven welke asbestconcentraties
bij de werknemers te verwachten zijn en hoe vaak de
blootstelling te verwachten is. Ook bij hantering van
de gecumuleerde dosis is overschrijding van de grens-
waarde voor een -urige werkdag niet toegestaan.

Grenswaarden
Het begrip grenswaarde heeft in de arbonormen een
andere betekenis dan in de milieunormen. In de arbo-
normen is de grenswaarde een bestuurlijke waarde, die
geen veilige blootstelling betreft. In de milieunormen
geldt als uitgangspunt dat de grenswaarde een veilige
blootstelling betreft waarbij het verwaarloosbaar risico-
niveau niet wordt overschreden.

Voor asbest, met uitzondering van crocidoliet, geldt als
grenswaarde , v/cm³ lucht als gemiddelde over een 
-urige werkdag. Deze waarde heeft een wettelijke
status en mag daarom niet worden overschreden. 
De grenswaarde voor crocidoliet bedraagt , v/cm³,
gemiddeld over een -urige werkdag.
Eventuele wijzigingen van deze grenswaarden worden
gepubliceerd in de Staatscourant en de -lijst.
(Maximaal aanvaardbare concentraties)
Bij overschrijding van de grenswaarde mag het werk
alleen worden voortgezet wanneer werknemers
voldoende beschermd worden tegen asbeststof. Tevens
moeten direct maatregelen worden genomen om de
concentratie aan asbestvezels in de lucht te verlagen tot
zover mogelijk beneden de grenswaarde.
Ook wanneer de grenswaarde niet wordt overschreden
moeten altijd maatregelen worden genomen om de
blootstelling te voorkomen dan wel te beperken.

Vrijgavegrens
Nadat asbest uit een ruimte is verwijderd en de ruimte
grondig is gereinigd en geïnspecteerd op de aanwezig-
heid van asbest moet een meting uitgevoerd worden
naar de restconcentratie, de zogenaamde eindmeting.
Het doel van de eindmeting is vast te stellen of de
concentratie aan asbeststof in de lucht lager is dan /

van de grenswaarde en of geen asbestresten zijn achter-
gebleven. Wanneer dit het geval is mag de ruimte
betreden worden door werknemers zonder ademha-
lingsbeschermingsmiddelen. De vrijgavegrens, met
uitzondering van crocidoliet is , v/cm³ lucht. Voor
crocidoliet geldt , v/cm³ lucht.
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Om meettechnische redenen wordt voor alle asbest-
soorten een vrijgavegrens van , v/cm³ lucht 
gehanteerd.

De vrijgavegrens wordt soms ten onrechte gebruikt
voor risico-evaluaties van milieu-omstandigheden.
Wanneer er geen sprake is van arbeidsomstandigheden
moet echter worden getoetst aan de normen voor de
asbestconcentratie in het milieu (zie hieronder).

Metingen dienen plaats te vinden met behulp van een
lichtmicroscoop. (een zogenaamde fase-contrastmicro-
scoop).
In het Arbo-informatieblad - ‘Asbest’ is een meet-
voorschrift opgenomen. De concentratienormen voor
arbeidssituaties hebben op grond van het Arbeidsom-
standighedenbesluit een wettelijke status (zie ook vraag
...).

Passieve beroepsmatige blootstelling
Passieve beroepsmatige blootstelling treedt op wanneer
asbest vrijkomt in de arbeidsomgeving, terwijl dit niet
direct in verband gebracht kan worden met bedrijfsac-
tiviteiten. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is
een kantooromgeving waarbij asbest vrijkomt uit
plafond of wandplaten of uit asbesthoudende ventila-
tiesystemen.

Indien het vermoeden bestaat dat asbesthoudend mate-
riaal is toegepast in een gebouw en blootstelling aan
asbest niet kan worden uitgesloten, is beoordeling van
de blootstelling op de arbeidsplek verplicht.
Hechtgebonden asbesthoudende materialen welke in
goede toestand verkeren leiden in het algemeen niet tot
een blootstelling aan asbest.
Wanneer uit de beoordeling blijkt dat blootstelling aan
asbest in de betreffende arbeidssituatie daadwerkelijk
optreedt, moeten maatregelen worden genomen.
De beoordeling moet zich mede richten op het vrijko-
men van asbest bij bijvoorbeeld onderhoud en repara-
ties. Bij de aanwezigheid van niet-hechtgebonden
asbest dat niet goed is afgeschermd zijn doorgaans
direct maatregelen vereist.

Normen voor de asbestconcentratie in het milieu
Voor metingen van asbestconcentraties in het milieu is
uitgegaan van het daaromtrent gestelde in de milieu-
kwaliteitsdoelstellingen voor asbest, die zijn opgeno-
men in het Beleidsstandpunt asbest in het milieu.
(kamerstukken II, –, , nr. .) In deze
doelstellingen, die zijn gebaseerd op een advies dat de
gezondheidsraad in  over asbest heeft uitgebracht,
is gebruik gemaakt van zogenaamde equivalentie-
factoren.
Vanwege de verschillende effecten van de diverse 
vezeltypes zijn de volgende equivalentiefactoren 
geformuleerd:
• een chrysotielvezel met een lengte van meer dan 

 micrometer heeft equivalentiefactor ;

• een chrysotielvezel met een lengte van minder dan 
 micrometer heeft equivalentiefactor ,;

• een amfiboolvezel met een lengte van meer dan 
 micrometer heeft equivalentiefactor ;

• een amfiboolvezel met een lengte van minder dan 
 micrometer heeft equivalentiefactor .

Het milieubeleid is gericht op vermindering van de
risico’s van blootstelling aan asbest via de lucht tot in
elk geval het maximaal toelaatbaar risiconiveau ()
en, zo mogelijk, tot de streefwaarde, die gelijk is aan
het verwaarloosbaar risiconiveau (). Algemeen -
beleid ( = Nationaal Milieubeleidsplan ) is erop
gericht dat de streefwaarde zo mogelijk voor het jaar
 is bereikt. Tot die tijd geldt een inspanningsver-
plichting om de streefwaarde te bereiken, waarbij het
 moet worden gezien als een minimumkwaliteits-
niveau. Op basis van de hierboven genoemde equiva-
lentiefactoren is men gekomen tot de volgende 
waarden:
• Het maximaal toelaatbaar risiconiveau ()

bedraagt . vezelequivalenten per kubieke
meter lucht als jaargemiddelde.

• Het verwaarloosbaar risiconiveau () bedraagt
. vezelequivalenten per kubieke meter lucht als
jaargemiddelde. 

Deze normen gelden voor zowel de binnen- als de
buitenlucht. 

Regeling bouwbesluit materialen
Voor de binnenlucht zijn deze grenswaarden vastgelegd
in de Regeling bouwbesluit materialen . Op grond
van deze Regeling zijn de waarden, conform de opzet
van het Bouwbesluit, gegeven in de vorm van een 
prestatie-eis.
In de Regeling Bouwbesluit materialen  (stcrt.
, nr. ) worden eisen gesteld ten aanzien van de
wijze waarop de concentraties van asbest in een voor
mensen toegankelijk deel van een gebouw worden
bepaald. Daarbij is tevens aangegeven welke concentra-
tie aan asbest nog is toegestaan. De regeling biedt de
gemeente ook de mogelijkheid om de genoemde
onderzoeksmethode in te zetten bij bestaande gebou-
wen. De regeling geeft in feite de gemeente de moge-
lijkheid om het gebruik van asbest in bestaande bouw
te koppelen aan de eisen ten aanzien van blootstelling
aan asbest in het kader van de bescherming van de
gezondheid van de gebruikers.
Voor de binnenlucht in voor mensen toegankelijke
ruimtes is een wettelijke grenswaarde vastgesteld. De
norm is in deze regeling gegeven als een getalswaarde
van het verschil tussen de concentratie van asbestvezels
(in vezeleenheden) in de binnenlucht van een voor
mensen toegankelijke ruimte van een gebouw en de
concentratie van asbestvezels in de buitenlucht uitge-
drukt in vezelequivalenten per kubieke meter. Deze
waarde mag niet groter dan  zijn. Metingen
dienen plaats te vinden met behulp van een elek-
tronenmicroscoop volgens de in de regeling beschreven
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methode. Een voorwaarde is dat het asbest afkomstig is
uit constructieonderdelen (bouwproducten) van het
gebouw. Deze beperking komt omdat het Bouwbesluit
op grond van artikel  van de Woningwet slechts tech-
nische voorschriften bevat. Verder kan de bepalingsme-
thode alleen worden toegepast in een ruimte die ont-
daan is van de inrichting. Op deze wijze wordt los
asbeststof, afkomstig uit producten die geen bouwpro-
ducten zijn, niet in de meting betrokken. De toelich-
ting van de regeling geeft de mogelijkheid om eerst
middels een zogeheten ‘vereenvoudigde bepalingsme-
thode’ na te gaan of er reëel gevaar is voor overschrij-
ding van de grenswaarde. Indien er geen helder oordeel
op grond van de vereenvoudigde bepalingsmethode
kan worden verkregen, zal de methode zoals die vastge-
legd is in de regeling moeten worden toegepast.
In veel gevallen zal echter met de vereenvoudigde bepa-
lingsmethode kunnen worden volstaan.
De vereenvoudigde bepalingsmethode bestaat uit een
visuele inspectie waarvan de resultaten worden opgeno-
men op een inspectieformulier zoals dat weergegeven is
in de toelichting. Afhankelijk van het soort asbest en de
toestand worden er punten toegekend. Het aantal
punten geeft een indicatie over de concentratie asbest-
vezels in de binnenlucht.
Er zijn drie mogelijke uitkomsten, of er is geen direct
risico, of maatregelen zijn dringend noodzakelijk of er
moeten nog concentratiemetingen uitgevoerd worden
volgens de in de regeling beschreven methode.

In de praktijk betekent deze regeling dat bij aanwezig-
heid van niet-hechtgebonden asbestbevattende mate-
rialen in een bouwwerk welke niet of niet goed zijn
afgeschermd, maatregelen moeten worden genomen.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit verwijdering,
maar ook uit afscherming.

Het bevoegd gezag voor deze regeling is de gemeente.
De grenswaarde die Burgemeester en wethouders nog
toelaatbaar achten bij een bestaand gebouw, alvorens
zij in uiterste instantie overgaan tot aanschrijving is
hun bevoegdheid. Overschrijding van het -niveau
zou, gelet op het advies van de Gezondheidsraad
zonder meer reden moeten zijn om tot aanschrijving
over te gaan. Bij concentraties aan asbestvezels tussen
het -niveau en het -niveau zullen Burgemeester
en wethouders een afweging moeten maken ten
aanzien van de bij het treffen van de voorzieningen
betrokken belangen.

Meer lezen
Regeling Bouwbesluit materialen  (Staatscourant
,  dd --)

4.1.2 Wat is de norm voor asbest bij 
de beoordeling van bodemverontreiniging 
met asbest? 

Asbest is een bekend voorbeeld van een stof die bij
onderzoek naar bodemverontreiniging of bodemsane-
ring regelmatig wordt aangetroffen maar waarvoor
geen normen zijn opgenomen.
Momenteel is er geen wettelijke norm voor asbest bij
de beoordeling van bodemverontreiniging met asbest.
Ook bij stoffen die niet genormeerd zijn kan er echter
sprake zijn van een geval van bodemverontreiniging dat
ernstig en/of urgent is. Dit is bij deze niet genormeerde
stoffen echter niet uitsluitend af te leiden uit de
concentratie van de stof in de bodem.
In het verleden is er op verzoek van de inspecteur
milieuhygiëne wel een ad-hoc-interventiewaarde vast-
gesteld van  milligram/kg. Met het in werking
treden van de ‘Circulaire streef en interventiewaarden
bodemsanering’ begin  (zie hierbeneden) is deze
ad-hocwaarde vervallen en deze waarde dient derhalve
niet meer gebruikt te worden. 
In februari  is door de directie Bodem, Water en
Landbouw van het Ministerie van  de circulaire
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
uitgegeven. In bijlage D van deze circulaire is aangege-
ven hoe er omgegaan moet worden met stoffen waar-
voor geen norm is opgenomen. Ook asbest valt onder
deze circulaire. Hieronder is het onderdeel asbest van
deze bijlage D opgenomen.

Omgaan met asbest
Algemeen
Asbest wordt binnen verschillende beleidskaders als een
‘probleemstof ’ beschouwd. Dit betekent dat aanpak
tevens plaatsvindt in andere kaders dan in het kader
van de bodemsanering. Onlangs is een restconcentra-
tienorm van  mg/kg hechtgebonden asbest per kg
droge stof vastgesteld voor asbest in puingranulaat en
in grond/bodem (Red: Deze norm geldt voor toepas-
sing en hergebruik). Voor losgebonden asbest wordt de
‘-norm’ (in de vorm van de detectielimiet) aangehou-
den (Red: Dit is inmiddels gewijzigd: Er wordt uitge-
gaan van de bepalingsondergrens conform  

respectievelijk  ; deze betreft  à  mg/kg en
ligt hoger dan de detectiegrens). De restconcentratie-
norm van  mg/kg zal in  (Red: is nog niet
gebeurd; de normen voor hecht- en losgebonden asbest
zullen worden opgenomen in het Producten en mate-
rialenbesluit asbest, dat naar verwachting in de loop
van  in werking zal treden) in de Arbo-regelgeving
worden opgenomen. Met deze Circulaire worden de
genoemde restconcentratienorm van  mg/kg voor
hechtgebonden asbest en  mg/kg voor losgebonden
asbest ook van toepassing verklaard op de toepassing en
het hergebruik van grond. (Red: Formeel geldt echter
op grond van het Arbobesluit van het ministerie van
 sinds  de ‘-norm’ De bovengenoemde soepe-
lere normen zijn op dit moment nog niet vastgelegd in
regelgeving; er geldt wel een gedoogbeleid van de
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Arbeidsinspectie, waarbij deze normen als uitgangs-
punt worden gehanteerd.)
Ondanks het feit dat zich in de praktijk veel problemen
voordoen met asbest in de bodem, is besloten voorals-
nog geen interventiewaarde bodemsanering voor asbest
af te leiden. Asbest voldoet wel aan de voorwaarde dat
de stof én toxisch is én frequent voorkomt in de bodem
én niet in korte tijd uit de bodem is verdwenen. De
belangrijkste reden voor het besluit toch geen interven-
tiewaarde voor asbest af te leiden is dat de onzekerhe-
den, bij de beoordeling van de potentiële risico’s van
asbest in de bodem gebaseerd op de standaardproce-
dure, te groot worden geacht. Een afgeleide interven-
tiewaarde voor asbest zou meerdere ordegroottes
kunnen afwijken van een daadwerkelijk relevante
waarde. Het wordt niet verantwoord geacht op een
dergelijke onbetrouwbare waarde een beleid te baseren,
dat belangrijke financiële en juridische gevolgen kan
hebben. (Red: Momenteel is er een werkgroep bezig
met de ontwikkeling van een handreiking/leidraad
voor de beoordeling van bodemverontreiniging met
asbest.)
In het verleden is op verzoek van de inspecteur milieu-
hygiëne wel besloten een Ad-hoc   af te
leiden voor asbest. Deze  is niet opgenomen in de
tabel met Ad-hocwaarden, omdat de betrouwbaarheid
toch te beperkt is bevonden. Deze in het verleden afge-
leide norm is derhalve vervallen en dient niet meer te
worden gehanteerd.

Wel is het van belang bij vooronderzoek (met name bij
historisch onderzoek) en bodemonderzoek ook de stof
asbest mee te nemen. Dit geldt in het bijzonder
wanneer op het betreffende perceel een asbestbevattend
bouwwerk staat of heeft gestaan. De belangrijkste rede-
nen om dergelijk onderzoek uit te laten voeren zijn:
• toepassing en hergebruik van grond met een concen-

tratie hoger dan  mg/kg hechtgebonden asbest is,
zoals eerder beschreven, verboden;

• bij het bewerken (zoals bebouwen), afgraven en
reinigen van asbestbevattende grond gelden voor-
schriften op grond van het Arbeidsomstandigheden-
besluit (zie ook verderop);

• bij verkoop van asbestbevattende grond kan de
aanwezigheid van asbest de prijs beïnvloeden en kan
het niet vermelden van aanwezigheid van asbest in
de grond tot procedures van de koper tegen de
verkoper leiden.

(Red: Voor een meetmethode voor asbest in bodem
wordt verwezen naar het rapport ‘Asbest in de bodem.
Ontwikkeling van een meetmethode voor het bepalen
van asbest in de bodem (Fase  en )’ van -,
rapportnummer /, te bestellen bij -, 
telefoon ()  . Dit rapport heeft geresulteerd
in de ontwerp -norm .)

Gebieden waarop de richtlijn voor asbest 
niet van toepassing is
Ook voor asbest geldt dat de richtlijn uitdrukkelijk niet
van toepassing is voor de beoordeling van de kwaliteit
van andersoortig materiaal dan bodem, zoals stortma-
teriaal, verhardingsmateriaal of (wegen)bouwmateriaal. 

Voordat de richtlijn voor asbest wordt toegepast moet
uiteraard eerst worden vastgesteld of de beoordeling
van het geval van verontreiniging valt binnen het
toepassingsgebied van voorliggende circulaire. Dit
toepassingsgebied is in de paragraaf ‘Toepassingsgebied
circulaire, zorgplicht’ in de hoofdtekst van de circulaire
afgebakend. Voor asbest zijn met name de zorgplicht
uit de Wbb (Wet bodembescherming), eventuele
vergunningvoorschriften en het Arbeidsomstandighe-
denbesluit van belang.

Tot slot is de richtlijn niet van toepassing als asbest
uitsluitend op de bodem aanwezig is. In dat geval is er
geen sprake van bodemverontreiniging. In overleg kan
worden bepaald of het noodzakelijk is de waarschijn-
lijke afwezigheid van asbest in de onderliggende bodem
aan te tonen door middel van de analyse van grond-
monsters op asbest. Indien er geen sprake is van
bodemverontreiniging met asbest, wordt ook geen
besluit genomen over ernst en urgentie of over een
saneringsplan in het kader van de Wet bodem-
bescherming.

Indien asbest uitsluitend op de bodem aanwezig is, kan
het met het oog op de bestemming van de bodem,
raadzaam zijn asbest te verwijderen, om redenen van
volksgezondheid en/of arbeidsbescherming. Dit dient
te gebeuren met inachtneming van de arbeidsbescher-
mingsvoorschriften m.b.t. asbest op grond van het
Arbobesluit en conform beleidsregel .- van dit
besluit. Indien er wordt besloten tot verwijdering,
verdient het de voorkeur dit te laten uitvoeren door een
bodemsaneringsbedrijf of een asbestverwijderingsbe-
drijf dat beschikt over een -procescertificaat voor
het verwijderen van asbest. Er is echter (nog) geen
verplichting het verwijderen van asbest dat zich op de
bodem bevindt, op te dragen aan een bedrijf dat
beschikt over een -procescertificaat voor het
verwijderen van asbest. De betrokken overheidsinstan-
tie is primair de gemeente en afhankelijk van de situ-
atie de Arbeidsinspectie indien het de arbeidsbescher-
ming betreft en in sommige gevallen de provincie en de
-inspectie. (Red: Voor de verwijdering van asbest
dat na een brand op de bodem terecht is gekomen zie
het Plan van aanpak asbestbrand).

Beoordeling van met asbest verontreinigde grond
Indien asbest in (en eventueel tevens op) de bodem
aanwezig is, worden de actuele risico’s van het geval van
verontreiniging beoordeeld. De (vermoedelijke) aanwe-
zigheid van asbest kan zowel worden gebaseerd op
historische gegevens, als op bodemonderzoeksgegevens

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200236



(veldwaarnemingen en/of analyses). Er moet wel reden
zijn om te veronderstellen dat er kleine stukjes asbest-
bevattend materiaal en/of asbestvezels in de bodem
aanwezig zijn en dus niet bijvoorbeeld alleen afval in de
vorm van een grof stuk asbestcement rioolbuis. Bij het
beoordelen van de actuele risico’s is vooral van belang
dat wordt nagegaan of inhalatie van asbest door de
mens mogelijk op kan treden. Hiernaast is van belang
of er sprake is van hechtgebonden asbest of van losge-
bonden asbest. Uit hechtgebonden asbest komen alleen
de gevaarlijke asbestvezels in de lucht indien het wordt
bewerkt of verwijderd. Uit losgebonden asbest komen
ook onder normale omstandigheden asbestvezels in de
lucht door mechanische oorzaken. Voorts is het
gestelde onder het kopje ‘Algemeen’ van belang.
Op basis van de beoordeling van de actuele risico’s kan
het bevoegd gezag (de provincie, een aantal grotere
gemeenten, zie voor een overzicht staatsblad  nr.
 of Rijkswaterstaat) een besluit nemen over de
urgentie van het geval van verontreiniging. Indien het
bevoegd gezag besluit het geval urgent te verklaren is
hiermee, vanwege de actuele humane risico’s, tevens
vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag besluit het
geval niet-urgent te verklaren, dient in de beschikking
te worden aangegeven dat er mogelijk wel sprake is van
een geval van ernstige verontreiniging (er zijn mogelijk
wel potentiële risico’s), maar dat de ernst thans niet kan
worden vastgesteld. Bij een eventuele wijziging van het
gebruik van de bodem dienen (conform de gebruike-
lijke procedure) de actuele risico’s en de urgentie
opnieuw te worden beoordeeld. Ook kan de beoorde-
ling van de actuele risico’s de basis vormen voor de
beoordeling van een eventueel saneringsplan. 

Sanering van asbestbevattende bodem dient met
inachtneming van de voorschriften m.b.t. asbest van
het Arbeidsomstandighedenbesluit en beleidsregel 
.- van dit besluit te worden uitgevoerd. Het verwij-
deren en eventueel reinigen dient bij voorkeur plaats te
vinden door een bodemsaneringsbedrijf of een bedrijf
dat beschikt over een -proces-certificaat voor het
verwijderen van asbest (zie ook onder het kopje ‘Gebie-
den waarop de richtlijn voor asbest niet van toepassing
is’).

4.1.3 Welke normen gelden er voor asbest 
in puingranulaat?

Bij brief van  december  ( –,  ,
nr. ) heeft de staatssecretaris, mede namens de Minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, zijn voornemen kenbaar gemaakt aan
het Parlement omtrent de wettelijke vaststelling van
een restconcentratienorm voor asbest in puingranulaat
en grond. Verder werd een gedoogbeleid ingesteld
vanwege toenemende maatschappelijke knelpunten. 

Uit onderzoek is gebleken dat puingranulaat asbest kan
bevatten in doorgaans lage gehalten. Indien het asbest-
gehalte in bouw- en sloopafval lager is dan  milli-
gram hechtgebonden asbest per kilogram, kan bij het
kraken van dit afval tot granulaat, geen asbestconcen-
tratie in de omgevingslucht worden vastgesteld. Met de
vaststelling van de restconcentratienorm voor asbest in
puingranulaat op het niveau van  milligram hechtge-
bonden asbest per kilogram, is een marge van een
factor tien in acht genomen, waardoor in de gebruiks-
fase van granulaat, blootstelling van de betrokken
werknemers aan asbest nagenoeg is uitgesloten. Voor
deze veiligheidsfactor is tevens gekozen, omdat een
hogere norm het illegaal en niet-selectief slopen van
asbest zou kunnen aanmoedigen, met alle risico’s van
dien. 
In verband met het hoge risico op verspreiding van
niet-hechtgebonden asbest, waardoor werknemers
onopgemerkt blootgesteld zouden kunnen worden
(passieve blootstelling), geldt voor niet-hechtgebonden
asbest op dit moment de bepalingsondergrens van de
analysemethode ( ) als gedoognorm. Deze
normen zullen worden verankerd in het Producten-
besluit asbest, dat naar verwachting in de loop van
 in werking zal treden. Bij hechtgebonden asbest-
verontreiniging zijn doorgaans ook enkele losse, niet-
hechtgebonden vezels aanwezig, die ten gevolge van de
bewerkingen van bouw- en sloopafval zijn ontstaan.
Deze hoeveelheid vezels leidt niet tot aantoonbare
hoeveelheden asbestvezels op de arbeidsplaats, boven
het in het buitenmilieu voorkomende asbestgehalte in
de lucht. Het aanhouden van de -norm voor niet
hechtgebonden asbest, zoals in het verleden het geval
was, zou altijd leiden tot afkeuring van met asbest
verontreinigd puingranulaat, ongeacht de hecht- of
niet-hechtgebondenheid van de asbestverontreiniging.
Dit zou echter niet in verhouding staan tot de zeer
geringe blootstellingsrisico’s voor werknemers en het
milieubelang van puingranulaat als belangrijke secun-
daire bouwstof. Per jaar wordt ca.  miljoen ton puin-
granulaat geproduceerd uit bouw- en sloopafval. Puin-
granulaat wordt in grote hoeveelheden toegepast in
voornamelijk de wegenbouw. 
De aanwezigheid van asbest in puingranulaat kan niet
altijd worden vermeden, ook indien de strikte regel-
geving met betrekking tot het verwijderen van asbest
uit gebouwen, constructies en dergelijke in acht wordt
genomen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat
een beperkt aantal asbesthoudende toepassingen niet
altijd op visueel waarneembare plaatsen aanwezig zijn
in een te repareren, renoveren of te slopen gebouw,
constructie, installatie e.d. Het als zodanig aanwezige
asbest blijft onopgemerkt en wordt niet selectief verwij-
derd, waardoor het met andere afvalstromen wordt
vermengd. Dit resulteert doorgaans in een asbestge-
halte in het hieruit geproduceerde puingranulaat, dat
de restconcentratienorm niet overschrijdt.
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4.1.4 Welke normen gelden er voor asbest 
in wegen?

Met het in werking treden van de Regeling asbestwe-
gen op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen is
het met ingang van  januari  verboden om een
asbestbevattende weg in eigendom te hebben. In okto-
ber  is het Besluit asbestwegen Wms (staatsblad
, ) in werking getreden. Dit besluit vervangt 
de Regeling asbestwegen Wms (Stcrt. , ) en de
Verlengingsregeling asbestwegen Wms (Stcrt. ,
). Bij het besluit hoort de Regeling nadere eisen
asbestwegen Wms (Staatscourant ,  met een
rectificatie in Staatscourant , ) en de ministe-
riële regeling waarin de uiterste saneringsdatum voor
bepaalde categorieën eigenaren is uitgesteld naar  juli
 (gepubliceerd in Staatscourant van  mei ).

Onder weg wordt in het besluit verstaan een weg, een
pad, een erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede
andere grond die bestemd is om door rij- of ander
verkeer gebruikt te worden. 
Er is een verbod afgekondigd om een asbestweg in
eigendom te hebben. Het gaat om de verplichting voor
eigenaren van wegen die het kankerverwekkende
asbestcement bevatten, om die wegen te saneren
(afdekken met klinkers, beton of asfalt, of volledig
afgraven). Met name in het gebied rond de voormalige
asbestcementfabrieken in de gemeente Hof van Twente
(provincie Overijssel) en de gemeente Hardewijk
(provincie Gelderland) doet het probleem van de
asbestbevattende wegen zich voor.
In het besluit is een norm opgenomen van ten hoogste
 milligram asbest per kilogram bepaald volgens 

. Deze norm van  milligram moet geïnterpre-
teerd worden als de concentratie serpentijnasbest plus
 maal de concentratie amfiboolasbest. Bevindt zich
op een weg dus blauwe (amfibool) asbest dan is met
een concentratie van  milligram per kilogram de
norm al overschreden.
De eigenaar van de weg is verplicht het asbest te (laten)
verwijderen of eventueel het asbest af te (laten) dekken
met een asbestvrije verharding. In de Regeling nadere
voorschriften asbestwegen Wms is bepaald in welke
gevallen de weg afgedekt mag worden en aan welke
voorwaarden deze afdekking dan moet voldoen.
Samengevat houdt dit in dat bij licht belaste wegen de
afdekking mag bestaan uit een duurzame afscherming
van klinkers, asfalt of beton of een laag zand of puin
met een laagdikte van minimaal  centimeter.
De eigenaar van de weg is tevens verplicht melding te
doen aan de Minister die de gegevens registreert ten
behoeve van toekomstige werkzaamheden aan de weg.

Op grond van een drietal subsidieregelingen was het
voor eigenaren van asbestwegen in de omgeving van
Hof van Twente en Harderwijk die aan bepaalde voor-
waarden voldoen mogelijk om subsidie aan te vragen
om maatregelen te nemen aan de wegen. Voor deze
aanvragers is de datum waarop er maatregelen aan de

weg genomen moeten zijn gesteld op  juni 

vanwege de tijd die er nodig is om maatregelen te
nemen. De indieningstermijn van deze subsidieregelin-
gen is inmiddels verstreken. 
De Minister heeft in de Tweede Kamer toezeggingen
gedaan over een nieuwe saneringsregeling voor wegen.
Hoe deze eruit komt te zien is nog niet bekend.

Meer lezen
• Besluit asbestwegen Wms (Staatsblad  nr )
• Regeling nadere voorschriften asbestwegen Wms

(staatscourant  nr.  met rectificatie in 
Staatscourant , , pag. 

• Wijziging Regeling asbestwegen Wms i.v.m. 
verlenging mogelijkheid sanering asbestwegen
(staatscourant  nr. )

• Saneringsregeling asbestwegen Twente 
(staatcourant  nr. 

• Saneringsregeling overige asbestwegen 
(staatscourant  nr )

• Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen 
(Staatscourant , nr. ) met twee rectificaties 
in staatscourant   en ) 

4.1.5 Welke andere normen gelden er 
voor asbest?

Uit hechtgebonden asbest komen onder normale
omstandigheden geen of nauwelijks asbestvezels vrij,
tenzij het materiaal wordt bewerkt of verwijderd. Uit
losgebonden (niet-hechtgebonden) asbest dat niet of
niet goed is afgeschermd kunnen onder normale
omstandigheden wel asbestvezels vrijkomen. In het
Warenwetbesluit asbest is bepaald dat asbestbevattend
materiaal hechtgebonden is wanneer het een kwaliteits-
factor heeft van , of meer. In dit besluit is tevens
aangegeven hoe de kwaliteitsfactor wordt bepaald. Er
bestaat een lijst (zie bijlage ) waarop per soort asbest-
bevattend materiaal de hechtgebondenheidsfactor is
aangegeven. Overigens kan de hechtgebondenheid
door een deskundig uitgevoerde visuele inspectie met
een redelijke nauwkeurigheid worden geschat. In bijna
alle gevallen zal met deze door een deskundige uitge-
voerde visuele inspectie de hechtgebondenheid bepaald
kunnen worden. De methode welke beschreven is in
het Warenwetbesluit hoeft slechts in twijfelgevallen
toegepast te worden.

Voor water en voedsel zijn geen asbestnormen gefor-
muleerd; voor water bestaat er wel een norm voor de
fabricage van asbestcement, maar die is met de inwer-
kingtreding van het ‘asbestverbod’ achterhaald geraakt.

In het Asbestbesluit Milieubeheer is een emissienorm
van , mg asbest per kubieke meter afvalgas of ventila-
tielucht opgenomen.
In de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) is een
maximale emissieconcentratie van  vezels/kubieke
centimeter bij een massastroom van , gram per uur
of meer opgenomen, hetgeen overeenkomt met een
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emissie-eis van , mg/kubieke meter. De praktische
betekenis van deze normen is beperkt
Voor normen voor asbestconcentraties in afval zie het
hoofdstuk ‘afval’

Samengevat zijn de belangrijkste normen voor asbest
dus normen die betrekking hebben op:
• asbest in de binnenlucht
• asbest in de buitenlucht
• asbest in wegen
• asbest in de bodem en in puingranulaat

4.1.6 Welke asbestconcentraties komen voor 
in de binnenlucht?

De concentraties in de binnenlucht liggen doorgaans
in de buurt van het verwaarloosbaar risiconiveau ().
Bij de aanwezigheid van losgebonden asbest kunnen
concentraties in de orde van het maximaal toelaatbaar
risiconiveau () of daarboven voorkomen. Ook bij
het volgens de regels (neergelegd in de  )
verwijderen van asbest komen hogere concentraties
voor. Bij het niet volgens de regels verwijderen van
asbest kunnen zeer hoge concentraties optreden.

4.1.7 Welke asbestconcentraties komen voor 
in de buitenlucht?

Op de meeste plaatsen ligt de achtergrondconcentratie
in de buurt van het . In tunnels en in de buurt van
verkeerspleinen, sloopwerkzaamheden, asbestbevat-
tende wegen en sommige stortplaatsen komen concen-
traties voor die doorgaans tussen het  en het 

liggen.

4.2 Metingen

4.2.1 Zijn er standaard-meetmethoden voor 
de bepaling van asbest in materialen, 
puingranulaat, bodem en afval?

Voor de bepaling van asbest in materialen geldt 
de  .

Momenteel zijn er twee ontwerp -normen voor de
bepaling van asbest in de bodem, puin en puingranu-
laat. Het betreft hier de Ontwerp-  ‘Monster-
neming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en
puingranulaat’ van februari  en de Ontwerp-

 ‘Bodem-Inspectie, monsterneming en analyse van
asbest in bodem’ van maart . De commentaarron-
den bij de commissie  zijn inmiddels afgerond. 

De Ontwerp-  wordt toegepast bij asbestcon-
centratiebepalingen in partijen bouw- en sloopafval en
puingranulaat en in funderingslagen (o.a. op onver-
harde wegen en onder verharde wegen). Door de aard
van deze methode zou de methode ook geschikt
kunnen zijn voor de bepaling in relatief homogene
partijen grond zoals bijvoorbeeld grond welke zich in
depot bevindt.

De Ontwerp-  is de eigenlijke -norm voor
asbestonderzoek in bodem en grond. Alle facetten van
het onderzoek worden in het normvoorschrift behan-
deld zoals het historisch vooronderzoek, de strategie
van het veldonderzoek (opgesplitst in verschillende
onderzoeksfasen: verkennend-, oriënterend- en nader
asbestonderzoek), de inspectie en monsterneming op
locatie en de analyse in het laboratorium.
De analysemethode is hetzelfde als bij de - 

maar er is in de -  veel meer aandacht voor
de strategie van de het veldonderzoek (inspectie en
monstername). De -  is dus de meest aange-
wezen methode om onderzoek te doen naar asbest in
de bodem. 

Beide normen geven minutieus aan hoe het proces van
inspectie, monstername en analyse moet plaatsvinden.
In beide normen zijn de Sterlab/Sterin criteria als
uitgangspunt genomen, echter de uiteindelijke certifi-
cering van het veldonderzoek is nog onderwerp van
discussie. Op dit moment zijn beide -normen nog
niet overal in de wet- en regelgeving opgenomen, waar-
door het soms onduidelijk is in hoeverre er een
verplichting bestaat het bodemonderzoek conform de
-  (en - ) uit te voeren. Te verwach-
ten is dat de verwijzing naar de betreffende -
normen in de wet- en regelgeving het komende jaar
zijn beslag zal krijgen.

4.2.2 Welke meetmethoden zijn er voor 
de bepaling van de asbestconcentratie 
in de lucht?

De meest betrouwbare maar tevens duurste meetme-
thoden voor de bepaling van de asbestconcentratie in
de lucht zijn de elektronenmicroscopische meetmetho-
den. Deze methoden worden gebruikt voor asbestme-
tingen in milieusituaties. (in de praktijk: niet-arbeidssi-
tuaties)
In arbeidssituaties wordt doorgaans gebruik gemaakt
van een lichtmicroscopische meetmethode. Deze
methode leidt tot minder nauwkeurige resultaten dan
de elektronenmicroscopische meetmethode. In het
Arbo-informatieblad - ‘Asbest’ vindt u meer infor-
matie over metingen in arbeidssituaties.
Voor vrijgavemetingen (metingen na asbestverwijde-
ring door deskundige bedrijven) is op  augustus 

het nieuwe meetvoorschrift voor de eindcontrole na
asbestverwijdering in werking getreden. Het nieuwe
meetvoorschrift ‘vrijgavemeting’ is feitelijk een actuali-
sering van het meetvoorschrift conform beleidsregel
.. Deze beleidsregel is hierop aangepast. Nieuwe
elementen zijn de visuele inspectie op buitenlocaties,
het toepassen van electronenmicroscopie als identifice-
rende meetmethode bij twijfel en het testen van een
nieuwe meetmethode, namelijk het nemen van strip-
of kleefmonsters. Het is de bedoeling om deze nieuwe
meetmethode als -norm vast te stellen. 
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Dit nieuwe meetvoorschrift is vastgelegd in het rapport
‘eindcontrole na asbestverwijdering, --

/b (mei )

Er bestaat geen vaste omrekeningsfactor tussen metin-
gen volgens elektronenmicroscopische meetmethoden
en lichtmicroscopische meetmethoden. Dit wordt
veroorzaakt doordat de lichtmicroscopische meetme-
thode geen onderscheid maakt tussen asbestvezels en
andere vezels, alsmede niet tussen de verschillende
soorten asbestvezels. Verder hangen de meetresultaten
sterk af van de meetomstandigheden (hoeveel activiteit
in een ruimte, plaats van monstername, etc.).

De elektronenmicroscopische methode wordt in de
regel gebruikt om in een bestaande (niet-sloop) situatie
te bepalen of de aanwezigheid van asbest in een bouw-
werk risico’s veroorzaakt. 
Daarnaast heeft -Bouw samen met - in
opdracht van het ministerie van  een bepalings-
methode ontwikkeld om conform het Bouwbesuit het
risico op asbestblootstelling in gebouwen te beoorde-
len. Deze methode is vastgelegd in het rapport ‘Asbest
in gebouwen, onderzoek ter onderbouwing van een
bepalingsmethode conform het Bouwbesluit om het
risico op asbestblootstelling in gebouwen te beoorde-
len’ (nummer ---). In het rapport wordt
een standaardtestmethode beschreven. Hierbij wordt
onder belasting de asbestconcentratie bepaald in een
gebouw waarin zich asbest bevindt. Deze methode is
echter kostbaar. Daarom bevat het rapport ook een
methode die is gebaseerd op een visuele inspectie door
een deskundige. Deze visuele inspectie geeft in veel
gevallen uitsluitsel over de vraag of maatregelen
(verwijderen van het asbest of afschermen) noodzake-
lijk zijn. In sommige gevallen moet de standaardtest-
methode uitsluitsel geven.
Bovengenoemde methode is in  opgenomen in de
Regeling bouwbesluit materialen .(Staatscourant
, nr. ). Het treffen van voorzieningen zoals het
afschermen van het asbest kan door de gemeenten
worden afgedwongen op grond van deze regeling en de
Woningwet. 
De regeling is gebaseerd op het Bouwbesluit.
Thans wordt in het kader van de totstandkoming van
het Besluit asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties,
dat naar verwachting in  in werking zal treden,
gewerkt aan een eenduidige methode voor de bepaling
van de risico’s in niet-sloopsituaties, alsmede aan
eenduidige criteria ter beantwoording van de vraag of
het nemen van maatregelen noodzakelijk is.

4.2.3 Waar kun je terecht voor asbestanalyses?
Er zijn in Nederland diverse laboratoria die zijn gespe-
cialiseerd in één of meer van de volgende analyses:
• bepaling van de asbestconcentratie in de lucht na

sloop met behulp van visuele inspectie en licht-
microscopie (de zogenoemde eindmeting);

• bepaling van de asbestconcentratie in de lucht in een
bestaande situatie met behulp van elektronen-
microscopie;

• bepaling van de asbestconcentratie in materialen;
• bepaling van de hechtgebondenheid van asbest-

bevattende materialen;
• bepaling van de asbestconcentratie in afval/ 

puingranulaat;
• bepaling van de asbestconcentratie in bodem.

De   (beoordelingsrichtlijn asbestinventarisatie)
verplicht deskundige asbestinventarisatiebedrijven
analyses te laten uitvoeren door voor de desbetreffende
verrichting Sterlab-geaccrediteerde laboratoria (Sterlab
maakt deel uit van de Raad voor Accreditatie).
De   (beoordelingsrichtlijn algemeen asbestver-
wijderen) verplicht deskundige asbestverwijderingsbe-
drijven na asbestverwijdering in een zogenoemd
containment een eindmeting door een daartoe Sterlab-
geaccrediteerd laboratorium te laten uitvoeren.

Een geaccrediteerd laboratorium is een laboratorium
dat beschikt over een accreditatie van de Raad voor
Accreditatie voor de desbetreffende verrichting. 
Er wordt apart geaccrediteerd voor onder meer de
volgende verrichtingen met betrekking tot asbest:
• materiaalanalyse;
• monstername van binnenlucht in een bestaande 

situatie;
• analyse van binnenluchtmonsters 

(bestaande situatie);
• eindmeting na asbestsloop in een containment;
• niet-routinematig onderzoek inzake asbest (onder-

zoek & ontwikkeling ofwel een -erkenning).

Neem bij vragen over metingen in arbeidssituaties
contact op met de afdeling Informatie van het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
telefoon ()  (gratis). 
Recente overzichten van voor asbestverrichtingen geac-
crediteerde laboratoria kunnen worden opgevraagd bij
de Raad voor Accreditatie, telefoon () . 
Men kan bij de laboratoria zelf navragen voor welke
verrichtingen de accreditatie is verleend. Ook op de site
van de RvA wordt hierover informatie gegeven
www.rva.nl.
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4.2.4 Wanneer heeft het doen van een 
luchtconcentratiemeting zin?

Er zijn slechts drie situaties waarin een luchtconcentra-
tiemeting zinvol is:
 na asbestverwijdering in een containment om te

bepalen of de asbestconcentratie is gedaald tot bene-
den de vrijgavegrens 

 wanneer men de risico’s van de aanwezigheid van
asbestbevattende materialen in een bouwwerk wil
bepalen zonder dat sprake is van sloop en een visuele
inspectie hierover onvoldoende uitsluitsel geeft 

 Ter beoordeling van een beroepsmatige blootstelling
aan asbest. Zie voor meer informatie hierover het
Arbo-informatieblad - ‘asbest’.

In andere situaties heeft een luchtconcentratiemeting
in de regel geen zin.

4.2.5 Wat is hechtgebonden asbest?
Hechtgebonden asbest is asbest die in asbestbevattende
waar gebonden is en een kwaliteitsfactor van , of
meer heeft bepaald volgens de methode zoals die
beschreven is in bijlage  van het Warenwetbesluit
asbest. (Staatsblad  nr. ) De beschreven
methode is dusdanig complex dat deze alleen in twijfel-
gevallen toegepast hoeft te worden. Normaal gesproken
kan een visuele inspectie (eventueel met behulp van
een microscoop) door een deskundige uitsluitsel geven
over de vraag of asbest hechtgebonden is of niet. Bij de
bepaling of asbest hechtgebonden is bestaat er geen
tussenweg. Termen als ‘matig hechtgebonden’ en derge-
lijke horen niet in analyserapporten gebruikt te
worden.
Als bijlage bij deze bundel is een lijst opgenomen waar-
bij voor de meest voorkomende asbestbevattende mate-
rialen deze kwaliteitsfactor bepaald is.

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200241



5.1 In het Arbeidsomstandigheden-
besluit wordt een onderscheid 
gemaakt tussen bewerken en 
onderhouden. Wat is het verschil 
tussen beide begrippen?

Het belang van het onderscheid is erin gelegen dat het
bewerken van asbesthoudend materiaal is verboden
(met enkele uitzonderingen waarvan de belangrijkste
zijn het repareren van asbesthoudend materiaal en het
maken van aanboringen in asbesthoudend materiaal)
en het onderhouden ervan niet. 
Beide begrippen zijn als volgt gedefinieerd in het Arbo-
informatieblad - ‘Asbest’ 
• Bewerken: Het verrichten van werkzaamheden aan

asbest of asbesthoudende materialen, met het
oogmerk dit materiaal respectievelijk deze materialen
voor een zeker doel geschikt te maken.

• Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan
bestaande asbesthoudende constructies, met het doel
toekomstige invloeden van mechanische, chemische
of natuurlijke aard te voorkomen, zonder daarbij
delen van de asbesthoudende constructie te 
verwijderen.

5.2 Mag u bestaande golfplaten 
of gevelplaten schoonspuiten 
of verven?

Het reinigen, onderhouden en verven van platen is
alleen toegestaan als u maatregelen neemt die voorko-
men dat asbestvezels uit de (vaak verweerde) platen
vrijkomen. Als werkgever, werknemer en zelfstandig
ondernemer moet u zich daarbij houden aan het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Er zijn bedrijven die
een speciale, veilige techniek hebben ontwikkeld voor
het reinigen en verven van asbestcementplaten. 
In de  voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszet-
bedrijf is bepaald dat het bewerken en verwerken van
asbest en asbesthoudende producten niet is toegestaan.
Voor de werkgevers en werknemers in de schildersbran-
che geldt dus in principe een verbod voor het schilde-
ren van asbesthoudend materiaal. Wanneer door een
bedrijf voldaan wordt aan de voorwaarden die worden
gesteld in de ‘Leidraad verantwoord werken bij het
voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende
ondergronden’, kan het Bedrijfschap Schildersbedrijf
op verzoek en per werk een ontheffing van dit -
verbod verlenen.

Ook als particulier moet u voorzichtig zijn. Gezien de
risico’s moet het reinigen en bewerken van asbestbevat-
tende platen op een speciale manier gebeuren. Voor
particulieren zonder de juiste apparatuur is dit veelal
onmogelijk. Het gebruik van een hogedrukspuit, staal-

borstel of schuurpapier moet dringend ontraden
worden, omdat bij dit gebruik veel vezels uit het mate-
riaal vrijkomen. Overigens betekent het verven van
asbestcementplaten, dat de levensduur wordt verlengd
en dat dus het opruimprobleem wordt uitgesteld. 

5.3 Mag u in het kader van beroep 
of bedrijf een gat boren in een 
asbestplaat?

Het boren van een gat in een asbestplaat is geen slopen
in de zin van de Woningwet en valt derhalve niet onder
de werking van het Asbest-verwijderingsbesluit. Het
boren van een gat in een asbestplaat in kader van
beroep of bedrijf valt wel onder de werking van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De betreffende voor-
schriften moeten vanzelfsprekend worden nageleefd.
Overigens is het, gezien de hoeveelheden asbestvezels
die vrijkomen bij zagen, boren en dergelijke, sterk aan
te raden geen gaten in een asbestcementplaat te boren.

5.4 Welke wetgeving is op werk-
zaamheden aan een elektrische 
installatie van toepassing waarbij 
door asbest wordt heengeboord?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is van toepassing
wanneer dit boren gebeurt in het kader van beroep of
bedrijf. Het Asbest-verwijderingsbesluit is niet van
toepassing.

5.5 Wat moet u doen bij
een renovatie?

Eigenlijk spitst deze vraag zich toe op het onderscheid
tussen slopen en onderhoud plegen. Wanneer het om
slopen gaat, dient u zich te houden aan de voorschrif-
ten in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbest-
verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverorde-
ning. Er is sprake van slopen wanneer asbestbevattend
materiaal dat onderdeel vormt van een bouwwerk of
object wordt verwijderd. Zie hiervoor de toepasselijke
vragen.
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5.6 Mag een school zelf asbest
bevattende dakleien vervangen? 
Mag een school asbestbevattende 
dakleien in voorraad houden?

Nee, de school dient zich te houden aan de voorschrif-
ten in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbest-
verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverorde-
ning. Er is sprake van slopen in de zin van het Asbest-
verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverorde-
ning omdat asbestbevattend materiaal dat onderdeel
uitmaakt van een bouwwerk wordt verwijderd. Hier-
voor dient een sloopvergunning te worden gevraagd.
De asbestverwijderingswerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een deskundig asbestverwijde-
ringsbedrijf. Het Arbeidsomstandighedenbesluit
verbiedt het bewerken, verwerken of in voorraad
houden van asbestbevattende producten. De voorraad
asbesthoudende leien is dus niet toegestaan en moet als
afval worden afgevoerd. 

5.7 Mag asbestbevattend materiaal 
worden schoongemaakt met een 
hogedrukreiniger?

Wanneer asbestbevattend materiaal wordt schoonge-
maakt met een normale hogedrukreiniger, komen hier-
bij zeer veel asbestvezels in de lucht vrij. Het beroeps-
matig schoonmaken met deze apparaten is daarom
verboden op grond van het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit. Wanneer een bedrijf of een particulier met een
hogedrukreiniger daken of gevelplaten van een bouw-
werk heeft schoongemaakt, waardoor de omgeving
verontreinigd is met asbest, dan kan de gemeente de
betrokkene door middel van een aanschrijving op
grond van artikel  e.v. van de Woningwet in combi-
natie met de Gemeentewet (bestuursdwang), dwingen
de omgeving te laten schoonmaken. Wel bestaan er
speciale hogedrukreinigers waarin de vrijkomende
asbestvezels worden opgevangen. Het gebruik van deze
apparaten is niet verboden.

5.8 Kan asbest worden afgeschermd 
en/of ingekapseld?

Ja. Het is echter alleen zinvol asbestbevattend materiaal
af te schermen of in te kapselen, wanneer het materiaal
asbestvezels emitteert. Wel betekent afschermen of
inkapselen uitstel van definitieve oplossing van het
probleem. Afschermen of inkapselen is echter op korte
termijn doorgaans goedkoper dan verwijdering door
een deskundig verwijderingsbedrijf. Op lange termijn
is inkapselen meestal duurder dan verwijderen. Zorg er
in elk geval voor dat het asbestbevattende materiaal bij
het afschermen en inkapselen zo min mogelijk wordt
bewerkt. Bij het afschermen en inkapselen is het
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing wanneer
dit in het kader van beroep of bedrijf gebeurt.

5.9 Welke voorschriften moeten 
worden gesteld aan het vegen 
van een schoorsteen die asbest 
bevat? 

Het vegen van schoorstenen is ‘onderhoud aan asbest-
houdend materiaal’. Het asbestverbod op basis van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is hierop niet van
toepassing. Wel dient te worden voldaan aan de andere
van toepassing zijnde bepalingen van het Arbeidsom-
standighedenbesluit. Dit betekent onder meer dat bij
het vegen voorzorgsmaatregelen moeten worden geno-
men om te voorkomen dat asbestvezels in het milieu
komen en/of schoorsteenvegers of derden aan asbest
worden blootgesteld. 
Het Asbest-verwijderingsbesluit is niet van toepassing.
Het gaat om schoonmaken, niet om verwijderen.
Wanneer er asbestbevattende delen uit de schoorsteen
worden verwijderd is het Asbest-verwijderingsbesluit
wel van toepassing. Dit houdt in dat er een sloopver-
gunning vereist is en dat het asbest moet worden
verwijderd door een deskundig asbestverwijderings-
bedrijf
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6.1 Wanneer is er sprake van
verwijderen/slopen?

Er is sprake van verwijderen/ slopen wanneer asbest-
houdend materiaal wordt verwijderd dat aard- en
nagelvast verbonden is aan een bouwwerk of object.
Ook demonteren is een vorm van slopen. Wanneer
iemand dus voornemens is om bij onderhoud of reno-
vatie asbesthoudende materialen te laten verwijderen,
dienen de voorschriften in het Arbeidsomstandighe-
denbesluit, het Asbest-verwijderingsbesluit en de van
het Asbest-verwijderingsbesluit afgeleide voorschriften
in de bouwverordening te worden nageleefd.
Er is geen sprake van slopen wanneer er bijvoorbeeld
een doorvoer wordt gemaakt in een asbesthoudende
plaat. In dergelijke gevallen zijn de voorschriften uit
het Asbest-verwijderingsbesluit en de bouwverordening
niet van toepassing, maar is – wanneer sprake is van
een arbeidssituatie – wèl het Arbeidsomstandigheden-
besluit van toepassing.

Overigens betekent het begrip verwijderen in het kader
van de afvalstoffenwetgeving iets heel anders.

6.2 Bestaat er een wettelijke plicht tot
het verwijderen van asbest?

Nee. Het is niet verplicht asbest uit gebouwen of objec-
ten te verwijderen. Of het aan te raden is asbest te
verwijderen, hangt sterk van de situatie af. Hechtge-
bonden asbestbevattende materialen leveren geen risi-
co’s op, zolang ze in goede staat zijn en niet worden
bewerkt of verwijderd. Bedenk dat het ondeskundig
zelf verwijderen van asbest dikwijls meer risico’s veroor-
zaakt dan niet verwijderen.

Als het asbest zich in een particulier woonhuis bevindt,
beslist de eigenaar/bewoner doorgaans of asbest wordt
weggehaald of niet. Ook bij huurwoningen zal de eige-
naar/verhuurder in de regel degene zijn die na overleg
met de huurder bepaalt of het asbestbevattende materi-
aal wordt weggehaald of wordt afgeschermd.

Voor het verwijderen van asbest uit gebouwen of instal-
laties is maatgevend of de aanwezigheid van asbest risi-
co’s voor de gezondheid meebrengt. In veel gevallen
hoeft het asbest niet te worden weggehaald, zolang het
niet wordt bewerkt danwel losgebonden of beschadigd
is. Wanneer het asbestbevattende materiaal wel vezels
emitteert kan er dus ook voor gekozen worden om het
asbest af te schermen. De omstandigheden van het
geval bepalen wat de beste oplossing is.

Wanneer de asbestconcentratie in een gebouw of
woning te hoog is, dan kan de gemeente door middel
van een aanschrijving op grond van artikel  e.v. van
de Woningwet in combinatie met de Gemeentewet, de
eigenaar van het gebouw dwingen maatregelen te tref-
fen (bestuursdwang). Eerst zal dan bepaald moeten
worden of de concentratie aan vezels in de woning te
hoog is. In  is de Regeling bouwbesluit materialen
 van kracht geworden waarin bepaald is welke
concentratie asbestvezels in het binnenmilieu mag
voorkomen en op welke manier deze bepaald moet
worden. 

Bij een te hoge asbestconcentratie als gevolg van
aanwezige asbestbevattende materialen op de werkplek,
kan de Arbeidsinspectie de werkgever op grond van het
Arbeidsomstandighedenbesluit dwingen maatregelen
te nemen. De maatregelen kunnen bestaan uit verwij-
dering van het asbest door een deskundig bedrijf, maar
ook hier zijn andere maatregelen, zoals afscherming,
mogelijk. 

6.3 Moeten oude asbestcement water-
leidingen die deel uitmaken van een
ondergronds leidingnet bij de aanleg 
van nieuwe asbestvrije leidingen 
worden verwijderd?

Weliswaar is het aan te bevelen buizen te verwijderen,
maar een verplichting hiertoe bestaat niet. De Wet
bodembescherming kent deze verplichting niet. Even-
min is de algemene zorgplichtbepaling (art.  Wet
bodembescherming) van toepassing, noch de specifieke
zorgplichtbepaling (art.  Wet bodembescherming).
De asbestwet- en regelgeving kent alleen eisen wanneer
men besluit de buizen te verwijderen. 

6.4 Kan in een milieuvergunning 
worden verplicht dat asbest wordt 
verwijderd?

Het beleid van  en  is er uitdrukkelijk niet op
gericht mensen tot verwijdering te verplichten. Zoals
in het antwoord op vraag . reeds is gesteld, bestaat er
geen wettelijke verplichting tot het verwijderen van
asbest. Niettemin, nergens is een regel of notitie die het
bevoegd gezag verbiedt een dergelijke bepaling in de
milieuvergunning op te nemen. Evenmin ontstaat er
strijd met hogere regelgeving. Als het bevoegd gezag
deze plicht in de milieuvergunning opneemt, moet ze
rekening houden met toetsing door de Raad van State.
Duidelijk moet zijn dat de verplichting tot verwijde-
ring is gelegen in een gezien de situatie onaanvaardbaar
risico dat door de aanwezigheid van het asbest zou

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200244

6 Verwijderen en slopen



ontstaan. Gezien de grote aantallen (bedrijfs)gebouwen
die asbest bevatten zal een dergelijke noodzaak niet snel
aanwezig zijn. Momenteel zijn er geen gevallen bekend
waarbij de Raad van State hierover een uitspraak heeft
gedaan. 

6.5 Waarom wordt geadviseerd 
hechtgebonden asbestbevatten
de materialen te laten zitten?

Uit hechtgebonden asbesthoudende materialen komen
geen asbestvezels vrij, zolang deze materialen in goede
staat en niet verweerd zijn en niet worden bewerkt of
verwijderd. Hechtgebonden asbesthoudende materia-
len leveren onder normale omstandigheden derhalve
geen risico’s op. Juist bij het ondeskundig verwijderen
van asbestbevattende materialen komen asbestvezels in
de lucht vrij.

Overigens kan een punt van overweging zijn om bij
bijvoorbeeld groot onderhoud of renovatie hechtge-
bonden asbesthoudende materialen toch te laten
verwijderen. Dit kan met name zinvol zijn wanneer de
asbesthoudende materialen zich op een plaats bevinden
waar de materialen binnen afzienbare termijn moeten
worden bewerkt of kunnen worden beschadigd door
vandalisme en dergelijke.
Andere argumenten om hechtgebonden asbestbevat-
tende materialen toch te laten verwijderen, kunnen
zijn:
• Bij brand of storm kan asbestcement uit elkaar spat-

ten en in de omgeving terecht komen. Vanwege de
hoge opruimingskosten leidt dit tot een hogere
verzekeringspremie.

• De aanwezigheid van asbest kan de waarde van een
gebouw verlagen.

6.6 Is het nodig woningen waarin zich 
veel asbest bevindt te slopen?

Dat hangt af van de situatie. In sommige woningen
zijn veel asbesthoudende bouwmaterialen toegepast.
Een voorbeeld zijn de zogenaamde ‘Oostenrijkse
woningen’, een populaire benaming van het systeem
Morawetz, één der zogenaamde houtrijke bouwsyste-
men die in de vijftiger jaren toegepast werden. In
Nederland zijn vermoedelijk enkele honderden van
deze woningen gebouwd. Bij dit bouwsysteem zijn op
vrij grote schaal asbestbevattende materialen verwerkt
in met name gevelbekleding, dakbeschot en binnen-
wanden.

Producten waarin de asbestvezels stevig zijn gebonden
(‘hechtgebonden’ asbest, bijvoorbeeld asbestcement)
geven in het algemeen geen of weinig vezels af als het
materiaal niet verweerd of beschadigd is (of kan
worden). Het materiaal moet echter niet worden
bewerkt. Bij de aanwezigheid van losgebonden, ver-
weerd of beschadigd asbest hangt het af van de situatie

of maatregelen (verwijderen of afschermen van het
asbestbevattende materiaal) wenselijk zijn.

Het is uit oogpunt van gezondheid en milieu in de
regel niet nodig woningen waarin veel asbesthoudende
materialen zijn toegepast te slopen. Wel vergt onder-
houd van dergelijke woningen in de regel extra voor-
zorgsmaatregelen en daardoor extra kosten. Om die
reden wordt soms toch besloten woningen waarin veel
asbesthoudende materialen zijn toegepast te slopen.

6.7 Is het nodig niet-asbestbevattende 
materialen die zijn besmet met 
asbestvezels te verwijderen?

Het schoonmaken van niet-asbestbevattende materia-
len materialen die besmet zijn met asbestvezels, is een
betere oplossing dan verwijderen. Gebruik bij het
schoonmaken geen gewone stofzuiger, want daardoor
worden de asbestvezels juist verspreid. Wel bestaan er
speciale asbeststofzuigers.

Wanneer schoonmaak niet mogelijk is, moet dringend
worden aanbevolen besmette materialen te verwijde-
ren, omdat besmette materialen risico’s op blootstelling
aan asbest veroorzaken. Bij het schoonmaken en ver-
wijderen moet worden voldaan aan de voorschriften in
het Arbeidsomstandighedenbesluit indien dit gebeurt
in het kader van beroep of bedrijf.

6.8 Mag een verhuurder van een 
huurder een ‘asbestvrij-verklaring’ 
eisen?

Nee. Een verhuurder mag een huurder wel verplichten
zorg te dragen voor (het volgens de wettelijke voor-
schriften) (laten) verwijderen van asbestbevattende
materialen die de huurder tijdens zijn bewoningspe-
riode heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, zoals
asbesthoudende vloerbedekking, wanneer in het huur-
contract staat dat de woning in oorspronkelijke staat
moet worden opgeleverd. De verhuurder moet zelf
(laten) controleren of de huurder de woning heeft
opgeleverd in de staat waarin de huurder de woning
destijds heeft aanvaard. Wanneer de huurder de
woning niet geheel asbestvrij oplevert, doordat het
asbest niet volgens de regels is verwijderd, kan de
verhuurder de reinigingskosten en mogelijke andere
kosten op de huurder verhalen.
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6.9 Moet de aanwezigheid van asbest 
in een woning bij verhuizing worden 
gemeld aan de koper of de verhuur-
der en moet het asbest dan worden 
verwijderd?

Wanneer iemand die zijn woning verkoopt de aanwe-
zigheid van asbest in die woning verzwijgt, kan dat in
bepaalde gevallen worden gezien als een verborgen
gebrek, met de kans dat de schade op de verkoper
wordt verhaald. Daarom is het aan te raden de aanwe-
zigheid van asbest in een te verkopen woning aan de
koper te melden. Ook een makelaar behoort informa-
tie te geven respectievelijk vragen te stellen over de
aanwezigheid van asbest in de woning. Er is echter
geen specifieke wettelijke plicht voor een verkoper van
een woning om de aanwezigheid van asbest aan de
koper te melden. Verwijdering van het asbest voor de
verkoop van een bouwwerk is niet nodig, tenzij dit in
het koopcontract als eis wordt opgenomen. Dit neemt
echter niet weg dat er op grond van het civielrecht (het
geheel van geschreven en ongeschreven recht tussen
burgers onderling) een soort van mededelingsplicht
kan zijn. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van
het geval. De koper moet dan bijvoorbeeld aantonen
dat het de verkoper bekend was dat het al dan niet
aanwezig zijn van asbest voor de koper van doorslagge-
vende betekenis is. Deze civielrechtelijke omstandighe-
den worden in deze bundel verder niet behandeld.

6.10 Heeft een verhuurder de plicht om 
aan de huurder te melden dat er 
asbest in de woning aanwezig is?

De verhuurder heeft geen wettelijke verplichting om
dit bij de verhuur uit eigen beweging te melden. Ook
hier speelt echter de ‘maatschappelijke betamelijkheid’,
een term uit het civielrecht, een grote rol. Op grond
van de maatschappelijke betamelijkheid zou aangeno-
men kunnen worden dat een verhuurder de aanwezig-
heid van asbest zou moeten melden wanneer het
bijvoorbeeld op een plaats zit waar aannemelijk is dat
de huurder gaat boren. Er is echter geen wettelijke regel
die dit expliciet gebiedt.

6.11 Mag u als bedrijf, zelfstandig onder-
nemer of instelling zelf asbest-
bevattende materialen weghalen of 
asbestbevattende constructies 
slopen?

Omdat het slopen van asbest uit gebouwen en het uit
elkaar nemen van asbesthoudende objecten bijzondere
risico’s met zich meebrengt, is het, met enkele uitzon-
deringen, verplicht dit door deskundige (-

gecertificeerde) bedrijven te laten uitvoeren. Daar
beschikt men over de kennis en middelen om derge-
lijke klussen op deskundige wijze uit te voeren.

Bij het slopen van asbest uit gebouwen en het uit elkaar
nemen van asbesthoudende objecten moeten werkge-
vers, werknemers en zelfstandigen zich houden aan de
voorschriften in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke
bouwverordening. Dit betekent onder meer dat bij de
sloop van asbest uit een bouwwerk een sloopvergun-
ning bij Burgemeester en wethouders moet worden
gevraagd, hetgeen betekent dat de sloop moet plaats-
vinden door een deskundig asbestverwijderend bedrijf.
Zie voor meer details de vragen in hoofdstuk .

6.12 Mag u als particulier zelf asbest 
verwijderen?

Als u als particulier asbestbevattend materiaal wilt
slopen of verwijderen uit een bouwwerk of als u dit
wilt laten doen, dan moet u altijd vooraf toestemming
vragen aan de gemeente. De gemeente laat u dan door
middel van afgifte van een zogenoemde mededeling
onder voorschriften weten of u het materiaal zelf mag
verwijderen en zo ja, op welke manier dit dan dient te
gebeuren. In de meeste gemeenten mogen particulieren
zelf uit hun woning of bijgebouw bij die woning onder
voorschriften gelijmde asbesthoudende vloerbedek-
king, gelijmde asbesthoudende vloertegels en
geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materia-
len (indien buiten met maximaal dakoppervlak van 
 vierkante meter) verwijderen. U moet zich daarbij
houden aan de standaardvoorschriften van de Minister
van  en aan de gemeentelijke voorschriften. Het
afval dat bij de klus vrij komt moet u in plastic verpakt
aan de gemeente aanbieden volgens de voorschriften
van de gemeente. In andere gevallen zal de gemeente u
verplichten een sloopvergunning aan te vragen en een
deskundig verwijderingsbedrijf in te schakelen, omdat
het zelf verwijderen veel risico’s zou veroorzaken.
Voor informatie hierover kunt u het beste contact
opnemen met uw gemeente.

6.13 Gelden er aparte regels voor 
de landbouw?

Nee. In Nederland moeten alle bedrijven en instellin-
gen – dus ook boerenbedrijven – zich houden aan
dezelfde wetten en regels die voor asbest gelden. 
In  (Staatsblad , ) is wel het Asbest-
verwijderingsbesluit aangepast waardoor het verwijde-
ren van asbestbevattende voegkit in tuinbouwkassen
niet meer door een deskundig bedrijf uitgevoerd hoeft
te worden. Deze kit mag sinds het in werking treden
van de wijziging ook door een ander bedrijf dan een
deskundig asbestverwijderingsbedrijf worden uitge-
voerd, mits dit bedrijf zich houdt aan de in de wijzi-
ging van het Asbest-verwijderingsbesluit en de bijbeho-
rende Regeling sloop tuinbouwkassen met
asbestbevattende voegkit (Staatscourant , )
gegeven voorschriften. Een dergelijke verwijdering mag
dus niet worden verricht door een particulier.
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7.1 Definitie en status van 
asbestbevattend afval

7.1.1 Wanneer is er sprake van 
asbestbevattend afval?

Afvalstoffen zijn alle stoffen, preparaten of andere
producten waarvan de houder zich met het oog op de
verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen (art. . lid  Wet
Milieubeheer). In Nederland is er op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet een verbod om asbest in
voorraad te houden of te (her)gebruiken. Dit betekent
dat een ieder die in het kader van de uitoefening van
beroep of bedrijf asbesthoudende producten of stoffen
verwijdert, zich hiervan moet ontdoen. Er zijn enkele
uitzonderingen op dit asbestverbod. Het verbod is niet
van toepassing op:
• het uitvoeren van laboratoriumonderzoek aan asbest-

bevattend materiaal
• onderhoud en reparatie aan asbesthoudend materiaal

en het maken van aanboringen in asbesthoudend
materiaal

• het slopen van asbest uit gebouwen en objecten
• het toepassen van bepaalde asbesthoudende frictie-

materialen, voor zover deze genoemd zijn in het
Besluit asbestvrije frictiematerialen op grond van de
Wet milieugevaarlijke stoffen

• asbestbevattende materialen waarvoor geen asbestvrij
alternatief bestaat en waarvoor door de Arbeids-
inspectie een ontheffing is verleend.

• het in voorraad houden en verwerken van asbesthou-
dende pakkingen, bedoeld om te functioneren onder
hoge temperatuur en druk. Deze uitzondering van
het asbestverbod geldt tot  januari 

Dat betekent dat asbest met uitzondering van de
bovengenoemde categorieën altijd afval is. Een bedrijf
mag dus bijvoorbeeld geen losse asbestplaten in voor-
raad houden omdat het zich volgens het Arbobesluit
Arbeidsomstandighedenwet van de platen moet
ontdoen. Het is immers op grond van het Arbobesluit
verboden asbest in voorraad te houden. 

7.1.2 Is asbestbevattend afval gevaarlijk afval? 
Momenteel (november ) geldt het Besluit aanwij-
zing gevaarlijke afvalstoffen. Het  wordt in mei
 ingetrokken en vervangen door de  (Euro-
pese Afvalstoffenlijst) (zie vraag ..).

In het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen ()
is bepaald dat asbestbevattend afval gevaarlijk afval is,
met uitzondering van de volgende categorieën, die als
bedrijfsafvalstof worden beschouwd:

• hele asbestbevattende voorwerpen en als voorwerp
herkenbare delen van voorwerpen waarin de asbest-
concentratie groter is dan  mg/kg en die in het
afvalstadium zijn geraakt, tenzij dit is geschied voor-
dat zij de gebruiker hebben bereikt;

• asbestbevattende afvalstoffen waarin de concentratie
asbest kleiner is dan  mg/kg.

Hier is dus uit af te leiden dat er minimaal  gram
asbest per kilogram in een stof of voorwerp aanwezig
moet zijn voordat er eventueel sprake is van een gevaar-
lijke afvalstof. Wanneer de concentratie kleiner is dan is
er sprake van een bedrijfsafvalstof.
Tevens worden asbestbevattende afvalstoffen afkomstig
uit particuliere huishoudens die nog niet zijn afgegeven
of ingezameld niet als gevaarlijke afvalstoffen aange-
merkt. Dit is de zogenaamde voorwerpenregeling uit
het .

Verder is het besluit nog niet in werking getreden voor
de volgende categorieën, die derhalve ook (nog) als
bedrijfsafvalstof worden aangemerkt:
• asbestbevattend sloopafval uit bouwwerken;
• asbestbevattende remblokken en koppelingsplaten

uit voertuigen.

Tevens is in artikel  van het  bepaald dat huis-
houdelijke afvalstoffen die nog niet zijn afgegeven of
ingezameld niet als gevaarlijke afvalstoffen aangemerkt
worden.

Niet-hechtgebonden asbesthoudend isolatiemateriaal
dat bestaat uit een losse vezelmassa is in de Raaga
(Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstof-
fen) aangewezen als gevaarlijk afval. Voorbeelden hier-
van zijn spuitasbest, welke in het verleden veel gebruikt
is als brandwerend materiaal op stalen balken, en
leidingisolatie.

Overigens moet asbesthoudend afval, ongeacht de
status (gevaarlijk, bedrijfs, of huishoudelijk) altijd
luchtdicht worden verpakt, gescheiden van andere
afvalstoffen worden gehouden en naar een stortplaats
worden afgevoerd die het asbestbevattend afval 
accepteert.

7.1.3 Wat zijn de consequenties van 
de invoering van de Eural voor asbest-
bevattend afval?

Per  mei  komt de Europese afvalstoffenlijst
(Eural) in de plaats van drie Nederlandse regelingen:
het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (),
de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen ()
en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afval-
stoffen (). In Eural benoemt de Europese
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Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een
afvalstof gevaarlijk is. Deze nieuwe lijst is een samen-
voeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstof-
fen en de Europese afvalcatalogus.
Kijk voor bepaling of er in een concreet geval sprake is
van gevaarlijk afval altijd in de  zelf.

7.1.4 Wat is het verschil tussen huishoudelijk 
en bedrijfsmatig asbestbevattend afval?

Uit de Wet milieubeheer volgt dat onder het begrip
huishoudelijk afval wordt verstaan al het afval dat uit
een particulier huishouden afkomstig is (inclusief grof
huishoudelijk afval). Dus ook het asbestbevattend afval
dat afkomstig is uit een particulier huishouden valt
hieronder. Huishoudelijk asbestbevattend afval is dan
ook al het afval van asbestbevattende producten van
particulieren en afval dat vrijkomt bij het verwijderen
van asbestbevattend materiaal door een particulier. 
Bedrijfsafval is al het afval dat niet valt onder de cate-
gorie huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, autowrakken
of afvalwater. 
Indien er sprake is van huishoudelijk afval geldt hier-
voor de zorgplicht van de gemeente voor de inzame-
ling. De zorgplicht van de gemeente heeft geen betrek-
king op de inzameling van als bedrijfsafval aan te
merken afvalstoffen. 

7.2 Inzameling en afvoer 
van asbesthoudend afval

7.2.1 Waar is verpakkingsmateriaal voor 
asbesthoudend afval verkrijgbaar?

Particulieren kunnen bij de gemeente informeren waar
verpakkingsmateriaal voor asbestbevattend afval
verkrijgbaar is. Vaak zal de gemeentewerf verpakkings-
materiaal aanwezig hebben voor kleine hoeveelheden
asbestbevattend afval van particulieren. Het is niet
toegestaan om asbestbevattend afval onverpakt aan te
leveren.
Deskundige asbestverwijderingsbedrijven en bedrijven
die van de certificatieplicht vrijgestelde asbestverwijde-
ringswerkzaamheden verrichten, kunnen het verpak-
kingsmateriaal aanschaffen bij diverse leveranciers, die
overigens niet in een branchevereniging zijn verenigd.

7.2.2 Waarom moet asbesthoudend afval 
in plastic of in folie worden verpakt?

Asbesthoudend afval moet in plastic of in folie worden
verpakt om te voorkomen dat tijdens opslag, vervoer
en stort van het afval asbestvezels in de lucht kunnen
komen.

7.2.3 Moet asbestbevattend afval in enkel 
of dubbel plastic worden verpakt?

Voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven zijn
de voorschriften voor het verpakken van het bij de
sloop vrijkomende afval te vinden in de  .
Volgens het uitvoeringsbeleid van de Arbeidsinspectie
dient asbestbevattend afval en gebruikte werkkleding
en materieel in het containment te worden verpakt en
buiten het containment nogmaals te worden verpakt.
In de   is bepaald dat bij de verwijdering van
asbest in de open lucht het afval eveneens dubbel moet
worden verpakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat asbest-
bevattend afval dat eerst in een ‘big bag’ wordt verpakt
en vervolgens in een containerbag, voldoet aan de
voorschriften voor het verpakken.
Volgens het beleid van de Arbeidsinspectie mogen
slechts plaatsbare verpakkingen door de stortplaats
worden geaccepteerd. Dit betekent dat het afval zoda-
nig moet worden verpakt en opgeslagen dat het op de
stortplaats kan worden geplaatst in plaats van gestort.
Het verdient aanbeveling om voor specifieke eisen aan
de acceptatie van asbestbevattend afval contact op te
nemen met de betreffende stortplaats.
De verwijdering van asbestbevattende gas-, waterlei-
ding-,en rioolleidingsbuizen die behoren tot een
ondergronds leidingnet hoeft op grond van het Asbest-
verwijderingsbesluit niet door een ‘deskundig’ (

 gecertificeerd) bedrijf te worden uitgevoerd.
Verder geldt de verplichting tot luchtdicht verpakken
niet voor deze buizen. De breukvlakken van deze
buizen moeten wel worden ingesmeerd met latex op
waterbasis of worden verpakt in niet-luchtdoorlatend
verpakkingsmateriaal. Vervolgens moeten deze buizen
onmiddellijk worden verzameld in een niet-lekkende
container.
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Asbestbevattend afval van particulieren moet tenminste
in enkel plastic worden verpakt, behalve wanneer de
gemeente eist dat het afval in dubbel plastic moet
worden verpakt. Neem voor meer informatie contact
op met de betreffende gemeente.

7.2.4 Zijn de aanwijzingen om het afval nat te 
verpakken en droog op te slaan niet met 
elkaar in tegenspraak?

Nee. Het nat verpakken van het afval gebeurt om het
vrijkomen van asbestvezels zo veel mogelijk tegen te
gaan als het plastic zou scheuren. Het droog opslaan
van het verpakte afval vindt plaats om te voorkomen
dat er eventueel uitspoeling van asbestvezels plaats-
vindt.

7.2.5 Welke betekenis heeft het Reglement 
vervoer over land van gevaarlijke stoffen 
(VLG) voor het vervoeren van asbest-
bevattend afval?

Omdat het  niet van toepassing wordt verklaard op
asbest dat zodanig is verpakt dat geen vezels kunnen
vrijkomen, hetgeen het geval zou moeten zijn wanneer
men zich aan de verpakkingsvoorschriften uit hoofde
van het Asbest-verwijderingsbesluit, de gemeentelijke
bouwverordening en het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit houdt, heeft het  geen praktische betekenis
voor het vervoer van asbestbevattend afval.

7.2.6 Aan welke eisen moet een depot voldoen 
waar asbest wordt ingezameld en tijdelijk 
opgeslagen?

Wanneer op een -depot of andere plaats asbest
wordt ingezameld en tijdelijk opgeslagen, gelden de
volgende randvoorwaarden:
• Asbestbevattend afval moet in plastic verpakt

worden aangeleverd en voorzien van een merkteken
dat het asbest bevat.

• Op het depot moeten de voorschriften van het
Arbeidsomstandighedenbesluit worden nageleefd.
De Arbeidsinspectie kan desgewenst nadere informa-
tie verstrekken.

• Het Ministerie van  beveelt aan dat containers
met asbestbevattend afval moeten zijn uitgerust met
een gladde vloer en gladde wanden en moeten bij
voorkeur geheel gesloten zijn door middel van een
stalen beschutting aan de bovenzijde. Een open
container wordt na volladen afgedekt met een zeil.

Op grond van het Asbest-verwijderingsbesluit van het
Ministerie van  moeten containers met asbestbe-
vattend afval worden opgeslagen op een afgesloten, niet
voor derden toegankelijke, opslagplaats of zodanig
worden afgesloten dat derden niet in aanraking met het
afval kunnen komen. De containers moeten zijn voor-
zien van een aanduiding dat het afval asbest bevat.
• Asbestbevattend afval moet in zijn geheel worden

aangeleverd, ook wanneer het om grote voorwerpen
als asbestcement golfplaten gaat. Het asbest levert
namelijk juist risico’s op als het gebroken wordt.

• Het asbestbevattende afval mag niet worden
bewerkt. Er mogen geen zodanige handelingen met
het afval plaatsvinden dat asbestvezels kunnen vrij-
komen.

• In de regel moet een vergunning op grond van de
Wet milieubeheer worden aangevraagd. Wanneer er
gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, moet dit
altijd, ongeacht de hoeveelheid die wordt opgesla-
gen. Wanneer er bedrijfsafvalstoffen worden opgesla-
gen, is een vergunning nodig wanneer er meer dan 
 kubieke meter afval op het depot aanwezig is. De
vergunning moet aangevraagd worden bij de
gemeente.

Wanneer voor de opslag van het afval een vergunning
op grond van de Wet milieubeheer vereist is, kunnen
de bovengenoemde voorwaarden in de vergunning
worden opgenomen.

7.2.7 Moeten containers voor de opslag 
van asbestbevattend afval een sproei-
installatie bezitten?

Nee. Wel moeten, op grond van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het
Stortbesluit bodembescherming, bij opslag, vervoer en
stort zodanige maatregelen worden getroffen dat zo
min mogelijk asbestvezels vrijkomen. De aanwezigheid
van een sproei-installatie in een container die naar de
stort wordt gereden, kan er op een efficiënte wijze voor
zorgen dat bij de stort geen asbestvezels in de lucht
komen, maar er zijn ook andere methoden om hier-
voor te zorgen.

7.2.8 Moeten containers voor de opslag en 
vervoer van asbestbevattend afval aan 
de bovenkant zijn afgesloten?

Ja. Op grond van het Asbest-verwijderingsbesluit
dienen containers die zich niet op een afgesloten, voor
derden niet toegankelijke, opslagplaats staan, zodanig
te zijn afgesloten dat derden niet met het asbestbevat-
tende afval in aanraking kunnen komen. Een dekzeil
volstaat in die gevallen derhalve niet. Wanneer een
container wel op een afgesloten, voor derden niet
toegankelijke, opslagplaats staat is gebruik van een
dekzeil niet verboden. 

7.2.9 Hoe kan asbestvrij afval (zoals asbestvrije 
golfplaten) worden herkend als asbestvrij 
afval?

Wanneer een asbestvrij product sterk lijkt op een
asbesthoudend product, kan het bijvoorbeeld in de
praktijk voor een stortplaats lastig zijn asbestvrij afval
als asbestvrij te herkennen. Om die reden komt het
soms voor dat stortplaatsen asbestvrij afval laten storten
als asbesthoudend afval.
Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen is eens
in de x dagen een aparte stortdag in te stellen voor
asbestvrij afval dat lijkt op asbesthoudend afval. Op
zo’n stortdag moet dan een mobiel laboratorium
aanwezig zijn dat het afval ter plaatse analyseert.
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7.2.10 Welke containers zijn voor de inzameling 
van asbestbevattend afval van huis-
houdens aan te raden?

Containers moeten voldoen aan de voorschriften in het
Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbest-verwijde-
ringsbesluit.

Daarnaast is het het meest efficiënt een container te
gebruiken waarin een particulier zelf het asbesthou-
dende afval kan leggen en die geschikt is om het asbest-
bevattende afval vanuit de container, zonder overslag
van het afval, gecontroleerd te storten op de stortplaats,
conform de voorschriften in het Stortbesluit bodem-
bescherming. 

7.3 Particulieren

7.3.1 Heeft de gemeente een inzamelplicht voor 
asbestbevattend afval van huishoudens?

Het asbestbevattende huishoudelijk afval kan worden
onderverdeeld in twee categorieën:
• huishoudelijk afval, grove huishoudelijke afvalstof-

fen daaronder niet begrepen (voorbeelden: kook-
plaatjes, broodroosters, etc.);

• grof huishoudelijk afval (voorbeelden: vinylvloerbe-
dekking, asbestcementplaten, etc.).

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer
(Wm) per  januari  een zorgplicht voor de inza-
meling van huishoudelijk afval (zie vraag .. voor de
definitie van huishoudelijk afval). De hoofdregel is dat
huishoudelijke afvalstoffen, grove huishoudelijke afval-
stoffen daaronder niet begrepen, tenminste één keer
per week worden ingezameld. Afwijking van de weke-
lijkse inzamelfrequentie is mogelijk om doelmatig-
heidsredenen. 
Ook grove huishoudelijke afvalstoffen moeten door de
gemeente ingezameld worden, maar de Wm geeft hier-
voor geen frequentie.

Het heeft de voorkeur dat de particulier asbestbevat-
tend afval zoveel mogelijk zelf naar het gemeentelijk
inzameldepot brengt.
Het verdient niettemin aanbeveling dat de gemeente
het asbestbevattende afval bij de particulier ophaalt in
gevallen waarin een particulier zelf niet in staat is het
afval te komen brengen. Wanneer de gemeente dit
namelijk niet doet is de kans groot dat de particulier
zich op illegale wijze van het afval ontdoet, bijvoor-
beeld door het afval met het gewone huisvuil te
vermengen, met alle risico’s vandien.
Het verdient aanbeveling het inzamelen van ‘normaal’
asbestbevattend afval te laten plaatsvinden door de
chemocar. Wel moet de chemocar dan over een voor-
ziening beschikken om asbestbevattend afval apart in
een afgesloten ruimte op te slaan. Ook is het van
belang dat de burger het asbestbevattend afval zelf
verpakt en in de chemocar legt, zodat wordt voorko-

men dat het personeel van de chemocar persoonlijke
beschermingsmiddelen moet dragen.

Zie de ‘Landelijke richtlijn verwijdering, inzameling,
afvoer en stort asbestbevattend afval van huishoudens
voor gemeenten, provincies en stortplaatsen’ voor meer
informatie.

7.3.2 Kan de gemeente de inzameling van 
asbestbevattend afval van huishoudens 
uitbesteden aan een gespecialiseerd 
bedrijf?

Ja, in principe wel. De formele verantwoordelijkheid
voor de inzameling blijft echter bij de gemeente liggen.
Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor
de naleving door het bedrijf van de regels die voor de
inzameling gelden, zoals regels met betrekking tot
ophaalfrequentie, kosten, etc. Voorts is de werkgever
verantwoordelijk voor de naleving bij de inzameling
van de voorschriften van het Arbeidsomstandigheden-
besluit. Afhankelijk van de situatie kan dat zowel de
gemeente als de directie van het gespecialiseerde inza-
melbedrijf zijn.

7.3.3 Moet een gemeente aan een burger 
die asbestbevattend afval aanbiedt, 
vragen naar zijn ‘mededeling onder 
voorschriften’?

Een particulier mag alleen zelf bepaalde asbestbevat-
tende materialen uit zijn woning slopen wanneer hij
beschikt over een mededeling onder voorschriften.
Door een particulier bij het aanbieden van het afval
naar deze mededeling te vragen, kan illegale sloop en
het aanbieden van bedrijfsafval aan de gemeente
worden tegengegaan.

Anderzijds bestaat het gevaar dat asbestbevattend afval
dat afkomstig is van illegale sloop ook illegaal wordt
gestort, wanneer het noodzakelijk is een mededeling
onder voorschriften te tonen bij het aanbieden van het
afval. Verder is er ook huishoudelijk asbestbevattend
afval dat niet afkomstig is van sloop, zoals asbestcement
bloembakken en asbestbevattende kookplaatjes. Voor
het afvoeren van dergelijk afval is geen mededeling
onder voorschriften nodig.

De gemeente kan zelf besluiten of en zo ja in welke
gevallen zij bij het aanbieden van asbestbevattend afval
zal vragen naar een mededeling onder voorschriften.
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7.3.4 Is een particulier verplicht asbest-
bevattend afval gescheiden van het 
overige afval bij de gemeente aan 
te leveren?

Dat hangt van de situatie af. Wanneer een dergelijke
verplichting is opgenomen in een plaatselijke verorde-
ning, dan is het apart inleveren van asbestbevattend
afval verplicht. Wanneer het gaat om afval dat is vrijge-
komen bij sloop door de particulier die in het bezit is
van een mededeling onder voorschriften en de
gemeente als voorschrift bij de mededeling heeft opge-
nomen dat het asbestbevattende afval gescheiden moet
worden aangeleverd, dan is dat dus verplicht. In andere
gevallen is het niet mogelijk op te treden tegen particu-
lieren die asbesthoudend afval tezamen met ander afval
aanbieden. Het spreekt echter vanzelf dat dit laatste uit
oogpunt van milieu en arbeidsomstandigheden zeer
ongewenst is.

7.3.5 Is de hoeveelheid asbest die een 
particulier mag aanbieden aan een 
milieustraat begrensd?

Dat hangt af van de grenzen die de gemeente zelf stelt.
Huishoudelijk afval moet worden geaccepteerd. Zie
ook de ‘Landelijke richtlijn verwijdering, inzameling,
afvoer en stort asbestbevattend afval van huishoudens
voor gemeenten, provincies en stortplaatsen’ 

7.3.6 Is het verstandig particulieren de 
mogelijkheid te bieden asbestbevattend 
afval op inzameldepots in te pakken?

Particulieren moeten asbestbevattende materialen die
zij hebben verwijderd uit een bouwwerk, direct na het
verwijderen in folie verpakken. Wanneer een gemeen-
telijk inzameldepot particulieren die dit niet hebben
gedaan, de mogelijkheid biedt het afval ter plaatse in te
pakken, kan dit ertoe leiden dat particulieren hieraan
de voorkeur gaan geven, omdat ze dan zelf geen folie
hoeven aan te schaffen. Bovendien kan de Arbeidsin-
spectie bezwaar hebben tegen het inpakken van asbest-
bevattend afval door particulieren op het inzamelde-
pot, wanneer dit risico’s voor de werknemers op het
depot met zich brengt. Een argument om particulieren
toch de mogelijkheid te bieden het asbestbevattende
afval op het inzameldepot in te pakken, is dat het
weigeren van onverpakt afval zou kunnen leiden tot
illegale stort. Het verdient om deze reden de overwe-
ging om folie gratis aan particulieren te verstrekken en
hen hun bij het afgeven van de mededeling onder voor-
schriften hierop te wijzen.

Elke gemeente is vrij om zelf een beslissing te nemen
over het al dan niet bieden van de mogelijkheid aan
particulieren het afval op het inzameldepot in te
pakken.

7.3.7 Waarom wordt bij de inzameling van 
asbestbevattend afval van particulieren 
meer aandacht besteed aan de veiligheid 
van werknemers dan aan de veiligheid 
van particulieren?

Particulieren worden doorgaans slechts incidenteel
blootgesteld aan asbestvezels. Werknemers hebben te
maken met een regelmatige blootstelling. Hierdoor is
het potentiële risico van blootstelling aan asbestvezels
voor werknemers veel groter dan het potentiële risico
voor particulieren. Verder geldt voor werknemers het
Arbeidsomstandighedenbesluit waarin strenge regels
staan die besmetting van werknemers met asbest
moeten voorkomen. Het Arbeidsomstandigheden-
besluit geldt niet voor particulieren.

7.3.8 Wat is een handelbaar pakket asbest
bevattend afval bij de inzameling van 
asbestbevattend afval van particulieren?

Een handelbaar pakket asbestbevattend afval is een
pakket dat door een persoon getild kan worden.
Asbestbevattende cementgolfplaten kunnen daarom
het beste apart worden ingepakt.

7.3.9 Hoe kunt u als particulier asbestbevattend 
afval verantwoord afvoeren?

Hoe dat precies moet, kunt u het beste informeren bij
uw gemeente. Dit omdat elke gemeente binnen zekere
grenzen zijn eigen voorschriften kan stellen met betrek-
king tot het aanbieden van asbestbevattend afval.
Meestal kunt u als particulier asbestbevattend afval
afgeven bij het klein-chemisch-afvaldepot (-depot)
van uw gemeente. Het afval moet in zijn geheel in plas-
tic worden verpakt en zijn voorzien van etiketten waar
duidelijk ‘asbest’ op staat.
Asbestafval moet niet kleiner worden gemaakt door
bijvoorbeeld zagen, boren en breken. Omdat er dan
asbestdeeltjes in de lucht terechtkomen, levert dat juist
het meeste gevaar voor de gezondheid op. Er bestaan
speciale verpakkingen voor grotere stukken asbestbe-
vattend afval (zogenaamde ‘big bags’). Ook bestaan er
speciale ‘containerbags’ om het verpakken te vergemak-
kelijken. Deze zijn echter niet altijd zondermeer voor
particulier gebruik geschikt.

7.3.10 Hoe gevaarlijk is het dragen en vervoeren 
van verpakt asbest door een particulier?

Wanneer het asbest goed is verpakt in stevig plastic en
er voorzichtig mee wordt omgegaan, dan is het risico
verwaarloosbaar. Wanneer het asbest niet goed verpakt
is dan is er wel sprake van een risico. Echter, omdat een
particulier doorgaans slechts incidenteel met asbest in
aanraking komt, zal ook dan het risico beperkt zijn.

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200251



7.3.11 Hoe kan een gemeente het ophalen van 
asbestbevattend afval het beste regelen?

Bij het ophalen van asbestbevattend afval van huishou-
dens door de gemeente verdient het aanbeveling om:
• het afval alleen op afroep op te halen;
• te zorgen dat de particulier het afval juist verpakt en

bij voorkeur zelf in de voor asbestbevattend afval
bestemde ruimte in de ophaalwagen van de
gemeente legt. De particulier mag het afval niet
buiten op de stoep zetten;

• niet (juist) verpakt afval te weigeren of alsnog juist te
laten inpakken;

• van tevoren afspraken te maken met de Arbeidsin-
spectie over het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen; uitgangspunt is dat wanneer het
afval op juiste wijze verpakt is en door de gemeente-
ambtenaren op juiste wijze in ontvangst wordt geno-
men, zogenaamde ‘maanmannetjeskleding’ niet
nodig is.

7.3.12 Kan de gemeente in een wijk waar een 
groot aantal koopwoningen asbest-
bevattende materialen bevatten, een actie 
ondernemen waarbij de eigenaren het 
asbest zelf verwijderen en dit materiaal 
bij containers af kunnen geven, die 
speciaal voor dit doel een dag in die wijk 
zullen staan?

Ja, als het gaat om asbestbevattende materialen die
particulieren volgens de bouwverordening zelf mogen
verwijderen. De particulieren moeten wel een medede-
ling onder voorschriften aanvragen bij de gemeente,
waaraan de standaardvoorschriften en aanbevelingen
van de Minister van  voor het verwijderen van
bepaalde asbestbevattende materialen door particulie-
ren in elk geval moeten worden verbonden. De inza-
meling is niet vergunningplichtig ingevolge het Inrich-
tingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De
tijdsduur en het eenmalige karakter maken dat er geen
sprake is van een inrichting als bedoeld in dat besluit.
Uit hoofde van het Arbeidsomstandighedenbesluit is
het nodig van tevoren afspraken te maken met de
Arbeidsinspectie over het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door gemeente-ambtenaren die
bij de container staan; uitgangspunt is dat wanneer het
afval op juiste wijze verpakt is en door de particulier op
juiste wijze in de container wordt gelegd, zogenaamde
‘maanmannetjeskleding’ niet nodig is.

7.3.13 Wat is de status van de ‘Landelijke 
richtlijn verwijdering, inzameling, afvoer 
en stort asbestbevattend afval van huis-
houdens voor gemeenten, provincies en 
stortplaatsen’?

De richtlijn bevat zowel een overzicht van aspecten die
wettelijk verplicht zijn als een overzicht van adviezen.
In de richtlijn is duidelijk aangegeven welke maatrege-
len en acties verplicht zijn, op grond van welke wetge-
ving die verplicht zijn, en welke maatregelen en acties

worden aanbevolen. Tevens worden in de richtlijn
keuzemogelijkheden aangegeven. De richtlijn is opge-
steld in samenspraak met alle organisaties en instellin-
gen die bij de uitvoering van de richtlijn betrokken
zijn, te weten: ministeries van  en , ,
 (Vereniging voor afval- en reinigingsmanage-
ment), ,  (Vereniging van Afvalverwerkers) 
en .

7.4 Bedrijven en instellingen

7.4.1 Is er een vergunning nodig voor het 
inzamelen van asbesthoudend afval en zo 
ja, waar moet deze vergunning worden 
aangevraagd?

Het is mogelijk dat een inzamelvergunning moet
worden aangevraagd bij de provincie en/ of bij de
gemeente. Of dit het geval is, hangt af van de regeling
in de provinciale milieuverordening of de gemeente-
lijke (afvalstoffen)verordening die geldt in uw provin-
cie of gemeente. Om te weten te komen of u in een
concreet geval een vergunning moet aanvragen, dient u
contact op te nemen met uw provincie of gemeente. 

7.4.2 Is er een vergunning nodig voor het 
opslaan en/of bewaren van asbest-
houdend afval en zo ja, waar moet deze 
vergunning worden aangevraagd?

Voor de beantwoording van deze vraag is een aantal
zaken van belang. In de eerste plaats moet bepaald
worden of het asbestbevattende afval van binnen of van
buiten de inrichting afkomstig is. Asbesthoudend afval
dat vrijkomt bij sloop door een asbestverwijderingsbe-
drijf wordt gezien als eigen bedrijfsafval van dat verwij-
deringsbedrijf en niet als van derden afkomstig. In de
tweede plaats moet er bepaald worden of er sprake is
van een gevaarlijke afvalstof (Zie hiervoor vraag ..
en ..).

Indien het asbesthoudend afval moet worden aange-
merkt als gevaarlijk afval dat van buiten de inrichting
afkomstig is, dan is voor de opslag daarvan altijd een
vergunning nodig van gedeputeerde staten (cat. .,
onder a, sub , van het Inrichtingen en vergunningen-
besluit Milieubeheer. Is er sprake van tijdelijke opslag
van gevaarlijk afvalstoffen welke niet van buiten de
inrichting afkomstig zijn dan moet er, onafhankelijk
van de hoeveelheid, vergunning aangevraagd worden
bij de gemeente.
Een consequentie hiervan is dat wanneer een asbestver-
wijderaar asbestbevattend gevaarlijk afval tijdelijk
opslaat op zijn eigen bedrijfsterrein hij vergunning aan
moet vragen bij de gemeente maar wanneer hij deze
afvalstoffen op wil slaan op het terrein van een andere
inrichting, deze ontvangende inrichting een vergun-
ning bij  (Gedeputeerde Staten) moet aanvragen,
omdat er sprake is van de inzameling van van buiten de
inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
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Indien het asbesthoudend afval als bedrijfsafval aan te
merken is, dan is de opslag van  m³ of meer vergun-
ningplichtig en moet vergunning aangevraagd worden
bij de gemeente. (artikel  lid  onder a sub  )

Is er sprake van het storten (en dus niet tijdelijk
opslaan) van asbestbevattende afvalstoffen dan mag dit
alleen maar bij een stortplaats die asbestbevattend afval
accepteert. 

7.4.3 Waarom hoeft de gemeente asbest-
bevattend afval van bedrijven niet in 
te zamelen?

Gemeenten hebben geen inzamelplicht voor bedrijfs-
afval en derhalve ook niet voor asbestbevattend afval
van bedrijven. Gemeenten hebben dus ook geen inza-
melplicht voor asbestbevattend afval van bedrijven in
de agrarische sector. Bedrijven dienen in het algemeen
zelf te zorgen voor een verantwoorde afvoer van hun
afval. Het is wel mogelijk dat de gemeente ook asbest-
bevattend afval van (kleine) bedrijven inzamelt of
ervoor zorgt dat daarvoor gespecialiseerde afvalbedrij-
ven worden ingeschakeld.

7.4.4 Kan asbesthoudend rem- en frictie-
materiaal (remblokken en koppelings-
plaat) met het overig bedrijfsafval worden 
afgevoerd?

Nee. Asbesthoudend rem- en frictiemateriaal is
bedrijfsafval en geen gevaarlijk afval omdat het 

hier nog niet voor in werking is getreden. (Let op: 
Het  wordt op  mei  vervangen door de
Eural).
Echter, op grond van het Asbest-verwijderingsbesluit
moet dit afvalmateriaal apart worden verpakt, worden
voorzien van een merkteken dat het asbest bevat en
gescheiden van het overige afval worden afgevoerd naar
een stortplaats die het afval accepteert. 

7.4.5 Hoe kunt u als bedrijf asbestbevattend 
afval verantwoord afvoeren?

De asbesthoudende afvalstoffen moeten worden
verpakt in plastic, en zijn voorzien van asbeststickers.
Het afval mag, in het geval dat het om hele voorwerpen
gaat, niet worden gebroken. 
Voor het vervoer van het afval hoeft dan geen gespecia-
liseerd bedrijf te worden ingehuurd. Bij de afvoer zijn
verder voorschriften van toepassing op grond van
diverse andere besluiten en regelingen. De beoorde-
lingsrichtlijn algemeen asbestverwijderen ( ),
versie , bevat hiervan een gedetailleerd overzicht.
Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven zijn
gebonden aan de  .
Voor het vervoer van asbestbevattend afval is geen
vergunning nodig. 
Wel is degene die asbestbevattende afvalstoffen, die
worden beschouwd als gevaarlijk afval (zie vraag ..
en .. voor het begrip gevaarlijk afval), vervoert op
grond van de Wet milieubeheer verplicht een 

begeleidingsbrief bij zich te hebben. Daarnaast
hanteert elke provincie een hoeveelheidsgrens voor
asbestbevattend bedrijfsafval, waaronder de begelei-
dingsbrief niet is verplicht. 
Vervolgens moet het afval worden aangeboden aan een
stortplaats waar de betreffende categorie afval wordt
geaccepteerd. 

7.4.6 Mag asbestbevattend afval bij sloop door 
een asbestverwijderend bedrijf door een 
ander bedrijf worden afgevoerd?

Ja, dat mag. Vanzelfsprekend moet daarbij wel worden
voldaan aan alle wettelijke voorschriften die aan het
transport worden gesteld (zie ook vraag ..).

7.4.7 Mag asbestbevattend afval waarin het 
percentage asbest lager dan 0,5 procent 
is als gewoon bedrijfsafval worden 
afgevoerd?

Nee. Wanneer zich in afval asbest bevindt, dan moet
het afval als asbestbevattend afval worden afgevoerd en
gestort. Het percentage asbest is verder niet relevant. 

7.5 Stort van asbest

7.5.1 Bestaat er een overzicht van stortplaatsen 
die asbestbevattend afval accepteren?

Nee. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met
uw provincie. 

7.5.2 Welke acceptatiecriteria gelden er bij de 
aanlevering van asbesthoudend afval op 
stortplaatsen?

De leden van de Vereniging van Afvalverwerkers (;
de branchevereniging van afvalverwerkers, waaronder
stortplaatsen) hebben met elkaar afgesproken dat zij
asbesthoudend afval accepteren wanneer de vergunning
dat toelaat en in ieder geval aan de volgende bijzondere
aanlevervoorwaarden is voldaan:
• gescheiden aanleveren;
• goed verpakken;
• vochtig maken alvorens te verpakken;
• minimaal risico dat verpakking tijdens vervoer

beschadigd raakt;
• wanneer de verwerkingsmethode enige voorberei-

ding vergt (zoals bij gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen): beperkte openingstijden of
in ieder geval melding tijdstip van aanleveren;

• bij voorkeur gebruik van doorzichtig folie om
controle door stortplaatsexploitant mogelijk te
maken.

Per stortplaats kunnen aanvullingen en afwijkingen
gelden, die zijn toegespitst op de wijze waarop het afval
verwerkt wordt.
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7.5.3 Waarom verschillen de acceptatie-eisen 
per stortplaats?

Dat is met name een gevolg van gedecentraliseerde
bevoegdheden. Verder worden de verschillen mede
veroorzaakt door de verschillende manieren waarop het
afval op de stortplaatsen wordt verwerkt.

7.5.4 Vindt stort van asbest wel op de juiste 
wijze plaats?

Op grond van het Stortbesluit bodembescherming
moeten stortplaatsen asbesthoudende afvalstoffen:
• zodanig storten dat er geen asbestvezels/stof 

vrijkomen;
• zodanig behandelen, verpakken of afdekken dat geen

asbestvezels/stof in het milieu terechtkomen;
• door het treffen van voorzieningen niet laten

vermengen met andere afvalstoffen.
De vergunningverlener van de stortplaats is belast met
de controle op de naleving van deze voorschriften.

7.5.5 Hoeveel asbestbevattend afval komt 
jaarlijks vrij?

Volgens cijfers van het Afval Overleg Orgaan zijn er in
 de volgende hoeveelheden asbestbevattend afval
gestort:
• asbesthoudend bouw- en sloopafval:  kiloton;
• niet gevaarlijk asbesthoudend afval:  kiloton;
• gevaarlijk asbesthoudend afval : kiloton.
Er wordt een toename verwacht van de jaarlijkse
hoeveelheid vrijkomend asbestbevattend afval.

7.5.6 Is er wel genoeg stortcapaciteit voor 
asbestbevattend afval?

Ja.

7.5.7 Kan asbestbevattend afval van agrarische 
bedrijven dan wel van andere bedrijven 
met bedrijfsterrein, niet beter op het 
bedrijfsterrein worden gestort?

Nee. Asbestbevattend afval mag alleen worden gestort
op stortplaatsen die hiervoor een vergunning hebben.
Stort op het bedrijfsterrein levert te grote risico’s op
voor mens en milieu.

7.5.8 Zijn er geen alternatieven voor stort van 
asbestbevattend afval?

Er lopen verschillende initiatieven om installaties voor
de verwerking van asbestbevattend afval te bouwen
waarin de asbestvezels wordt vernietigd, waardoor het
geen asbest meer is. De vernietiging van asbestvezels
kan zowel plaatsvinden door verhitting tot hoge
temperatuur als door chemische reacties met bepaalde
andere stoffen. De kosten per ton afval zouden enigs-
zins vergelijkbaar met die van stort zijn. Zodra derge-
lijke installaties met voldoende capaciteit worden gere-
aliseerd, zal een stortverbod voor asbestbevattend afval
worden ingesteld.

7.5.9 Kunnen er preventieve maatregelen tegen 
illegale stort van asbestbevattend afval 
getroffen worden?

Ja, dat kan door aan een mededeling onder voorschrif-
ten de volgende aanvullende voorschriften te 
verbinden:
• een termijn waarbinnen het asbestbevattende afval

moet worden afgevoerd;
• de verplichting het stortbewijs of een bewijs dat het

afval is ingeleverd bij een gemeentelijk inzameldepot
of is afgegeven aan een bepaalde stortplaats binnen
een bepaalde termijn in te leveren bij de betreffende
gemeentelijke dienst.

Overigens zijn dergelijke voorschriften met name van
belang wanneer de asbestverwijdering niet hoeft plaats
te vinden door een deskundig asbestverwijderingsbe-
drijf. Indien dit wel het geval is (als een sloopvergun-
ning vereist is, hetgeen in de meeste gevallen verplicht
is) zijn dergelijke voorschriften wellicht overbodig,
omdat deskundige asbestverwijderingsbedrijven perio-
diek door hun certificatie-instelling worden gecontro-
leerd op de naleving van de bepalingen in de beoorde-
lingsrichtlijn algemeen asbest verwijderen ( ).

Opgemerkt moet worden dat het volledig voorkomen
van illegale stort waarschijnlijk niet mogelijk is. Wel
kunnen een laagdrempelige inzameling van asbest-
bevattend afval van huishoudens door de gemeente,
voorlichting, intensieve handhaving bij sloopwerk-
zaamheden en sociale controle bijdragen aan het tegen-
gaan van illegale stort.

Belangrijke aspecten bij het opzetten van een laag-
drempelige inzamelingsstructuur voor asbestbevattend
afval van huishoudens zijn bijvoorbeeld:
• goede voorlichting;
• ruime openingstijden van het inzameldepot 

(ook op zaterdag open);
• bij voorkeur geen of anders lage tarieven voor 

de acceptatie van het afval;
• asbestbevattend afval op afroep ophalen bij 

particulieren die niet in staat zijn het afval te komen
brengen;

• gratis of tegen lage prijs folie verstrekken waarin 
de particulier het afval moet verpakken.
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8.1 Wat moet er gebeuren wanneer in 
een gemeente ergens asbest-
bevattend afval wordt aangetroffen 
(zwerfasbest)?

Zwerfafval is geen aparte afvalstoffencategorie. Eigen
aan zwerfafval is dat men zich ervan ontdoet op een
wijze dat het diffuus in het milieu terecht komt. Het
kan om alle typen (huishoudelijk, bedrijfs- en gevaar-
lijk) afval gaan. 

Met betrekking tot de stort van asbesthoudend afval
zijn de volgende voorschriften van belang:
• Artikel . Wet milieubeheer (Wm) bevat een alge-

meen verbod zich buiten de inrichting te ontdoen
van afval door het op of in de bodem te brengen.
Het is dan wel zaak de herkomst van het afval te
kennen, welke herkomst in geval van zwerfafval vaak
niet bekend is. Wanneer de dader mocht worden
achterhaald, dient het bevoegd gezag de dader te
sommeren het afval (bij voorkeur) door een gespecia-
liseerd bedrijf te laten opruimen en afvoeren. 
Wanneer de dader niet bekend is, dan is op grond
van het zorgplichtbeginsel (artikel  Wet bodembe-
scherming) de eigenaar of degene die de zeggenschap
heeft over de grond de eerst aangewezen persoon om
het afval op te ruimen. Daarna kan de eigenaar van
de grond de kosten proberen te verhalen op de dader.
Momenteel is het echter discutabel of het algemene
zorgplichtbeginsel van artikel  Wet bodembescher-
ming hiervoor ingezet kan worden. Het probleem bij
het inzetten van artikel  Wbb is dat dit artikel zich
richt tot de veroorzaker van de vervuiling en niet tot
de eigenaar van de grond. Overigens levert het
dumpen van afval (. Wm) een misdrijf op, waar-
van aangifte bij de politie kan worden gedaan. 

• Bij het opruimen moet worden voldaan aan de
wettelijke voorschriften. Indien de dader een bedrijf
is, is dit bedrijf gebonden aan de voorschriften van
het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de praktijk
betekent dit dat de afvoer door een gespecialiseerd
bedrijf plaats dient te vinden. Een particulier kan er
voor kiezen zelf voor de afvoer zorg te dragen omdat
hij niet valt onder de werkingssfeer van het Arbeids-
omstandighedenbesluit. 
Het opruimen van zwerfasbest valt niet onder de
werkingssfeer van het Asbest-verwijderingsbesluit
omdat er geen sprake is van slopen of uit elkaar
nemen. Indien het afval asbestbevattende objecten
betreft die (vanwege vorm of omvang) uit elkaar
moeten worden genomen voordat ze afgevoerd
kunnen worden, dan zijn de voorschriften voor
objecten van het Asbest-verwijderingsbesluit wel van
toepassing. In de praktijk zal zich dit niet vaak voor-
doen omdat het bij zwerfasbest vaak gaat om asbest-
bevattend puin of golfplaten.

Sommige gemeenten verwerven een zodanige kennis
en deskundigheid dat zij zelf het zwerfasbest kunnen
opruimen. Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met de afdeling Informatie van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, telefoon ()  (gratis).

• Wanneer een inrichting valt onder een Algemene
Maatregel van Bestuur (amvb) op grond van artikel
. Wet milieubeheer valt waarin staat dat stort van
afval binnen de inrichting verboden is, dan kan
degene die de inrichting drijft op grond daarvan
worden aangesproken. In de meeste amvb’s is dit het
geval.

• Wanneer de inrichting niet onder een amvb valt en
dus een milieuvergunning heeft, dient in de vergun-
ning een bepaling te zijn opgenomen dat afvalstoffen
niet in de bodem terecht mogen komen of in de
bodem mogen worden gebracht en dat het bewaren
van afvalstoffen op de bodem zodanig moet geschie-
den dat geen verontreiniging kan optreden. Hand-
having kan dan plaatsvinden op grond van dat
vergunningvoorschrift.

• Verder kan ook sprake zijn van overtreding van het
algemene zorgplichtartikel, .a Wm. Alleen kent dit
artikel geen strafrechtelijke handhavingsmogelijk-
heid. 

• Met betrekking tot asbest geldt naast het boven-
staande bovendien dat het opzettelijk storten van
asbest (de wet spreekt van ‘stoffen’, waartoe asbest
behoort) buiten een inrichting ook strafbaar is op
grond van artikel a van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Een gemeente kan het ontstaan van zwerfasbest overi-
gens tegengaan door een goed en laagdrempelig inza-
melsysteem op te zetten voor asbestbevattend afval van
huishoudens.
Al met al is het dus afhankelijk van de omstandigheden
van het geval op welke manier een gemeente het beste
op kan treden wanneer zwerfasbest aangetroffen wordt. 
Er is nagenoeg geen jurisprudentie over acties van de
gemeenten op het gebied van het laten opruimen van
zwerfasbest.
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8.2 Hoe moet worden omgegaan met uit 
watergangen opgedregd asbest, dat 
daarin illegaal is gestort?

Indien de dader niet kan worden achterhaald moet het
bevoegd gezag proberen de eigenaar van de waterweg
het materiaal op de juiste manier verpakt te laten afvoe-
ren naar een stortplaats die het materiaal aanvaardt. Of
de eigenaar van de grond hiertoe gedwongen kan
worden is onderwerp van discussie (Zie vraag .).
Wanneer de dader bekend is, kan deze aangesproken
worden om het afval op te (laten) ruimen.

8.3 Mag de brandweer zelf 
‘zwerfasbest’ opruimen?

In principe mag dat, maar de brandweer moet zich dan
wel houden aan de voorschriften in het Arbeidsom-
standighedenbesluit. Dit betekent onder meer dat de
brandweerlieden die het zwerfasbest opruimen,
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen en
voldoende moeten zijn opgeleid. De brandweer kan
met vragen over dit onderwerp het beste contact opne-
men met de Arbeidsinspectie.

8.4 Heeft de Arbeidsinspectie een 
standaardoplossing voor het 
opruimen van zwerfasbest?

Het is niet de taak van de Arbeidsinspectie om stan-
daardoplossingen voor asbestwerkzaamheden aan te
reiken. De Arbeidsinspectie heeft de taak de naleving
van het Arbeidsomstandighedenbesluit te controleren.
Er zijn gespecialiseerde adviesbureaus die gemeenten,
die de deskundigheid willen verwerven om zelf het
zwerfasbest op te kunnen ruimen, kunnen ondersteu-
nen bij het opstellen van een aanpak voor asbestbevat-
tend zwerfvuil.

8.5 Wat moet er gebeuren wanneer 
asbestbevattend afval wordt aan-
getroffen bij gewoon huisvuil?

Gemeenten worden geadviseerd in hun afvalstoffenver-
ordening of  op te nemen dat asbestbevattend afval
apart moet worden aangeboden bij de gemeente.
Wanneer een gemeente dat gedaan heeft en wanneer de
aanbieder van het afval kan worden achterhaald, kan
deze hierop worden aangesproken.

Wanneer geen bepaling als bovengenoemd in de afval-
stoffenverordening of  is opgenomen, kan de
gemeente wel tegen de aanbieder optreden op grond
van het overtreden van de van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit afgeleide voorschriften voor verpakken van
asbesthoudend afval die in de bouwverordening staan.
Er moet dan wel sprake zijn van onverpakt of niet
gemerkt afval dat afkomstig is van sloop. 

Het is in elk geval noodzakelijk ervoor te zorgen dat
het asbestbevattende afval wordt gescheiden van het
normale afval, verpakt wordt in plastic en gecontro-
leerd wordt gestort. Daarbij dienen de voorschriften
van het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden
nageleefd.

8.6 Wat moet er gebeuren wanneer een 
bedrijf of particulier asbest-
bevattend afval onverpakt in een 
container gooit?

Asbesthoudend afval afkomstig van de sloop van een
bouwwerk moet op grond van de van het Asbest-
verwijderingsbesluit afgeleide voorschriften in de
gemeentelijke bouwverordening worden verpakt in
plastic en gescheiden van het overige afval worden afge-
voerd. Voor grote hoeveelheden asbesthoudend afval
bestaan zogenaamde ‘container bags’. ‘Per stuk’ verpak-
ken van het afval is bij gebruik van een ‘container bag’
niet nodig.

Wanneer onverpakt asbesthoudend afval afkomstig is
van sloop van een bouwwerk, is dit een overtreding van
de voorschriften in de bouwverordening. In dat geval
heeft de gemeente de taak op te treden. Wanneer het
afval afkomstig is van sloop van een object, dan heeft
een overtreding van de voorschriften van het Asbest-
verwijderingsbesluit voor het uit elkaar nemen van
asbesthoudende objecten plaatsgevonden. In dat geval
heeft de -inspectie de taak om op te treden. Zie
voor de wijze van optreden de Uitvoerings- en handha-
vingsbundel Asbest-verwijderingsbesluit.

Wanneer het asbestbevattende afval niet afkomstig is
van een bouwwerk of een object is het niet mogelijk
om op grond van het Asbest-verwijderingsbesluit op te
treden. De gemeente moet dan optreden op grond van
de bepalingen over de wijze van aanbieden die in de
afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Indien er
sprake is van onverpakt asbestbevattend afval dat door
een bedrijf in een container is gegooid, kan de Arbeids-
inspectie tegen dat bedrijf optreden.

8.7 Wat moet er gebeuren als de bodem 
op een bepaalde locatie is veront-
reinigd met asbest?

Asbest in de bodem is op zichzelf niet schadelijk. Er
ontstaat pas een risico wanneer asbestvezels in de lucht
kunnen vrijkomen. Dit is onder andere het geval
wanneer de met asbest verontreinigde bodem wordt
bewerkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan machinaal
bewerken van grond bij bouwprojecten. Voor asbest in
de bodem is geen interventiewaarde vastgesteld. Hier-
door is het mogelijk dat bodem waarvoor een schone-
grondverklaring is afgegeven asbest kan bevatten! Zie
voor meer informatie vraag .. over het beleid met
betrekking tot asbest in de bodem.
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Het beleid ten aanzien van asbest in de bodem is niet
van toepassing op wegen, paden en erven waarin asbest
voorkomt. Hierop is het Besluit asbestwegen Wms van
toepassing. Zie voor meer informatie vraag . over het
beleid met betrekking tot asbest in wegen.

8.8 Een gemeente heeft in het kader van 
het bouwrijp maken van grond 
4.500 ton grond uitgegraven, met 
de bedoeling dit ook weer terug te 
storten. Hoe moet de gemeente 
handelen nu is gebleken dat er 
asbest in de grond voorkomt?

Bepalend hierbij is het gehalte aan asbest in de grond.
Momenteel is er een restconcentratienorm vastgesteld
(door middel van een gedoogbeleid) van  mg hecht-
gebonden asbest per kilo grond. Wanneer er losgebon-
den asbest in de grond voorkomt (met een concentratie
boven de bepalingsondergrens conform  ),
moet de grond gezien worden als afvalstof. Grond die
minder dan tien milligram hechtgebonden asbest bevat
mag hergebruikt worden. Grond die meer dan  mg
hechtgebonden asbest bevat mag niet hergebruikt
worden en moet gestort of gereinigd worden. Zie voor
meer informatie vraag .

Wanneer het ontgraven plaatsvindt in het kader van
het saneren van een geval van enstige bodemverontrei-
niging mag ernstig verontreinigde grond onder
bepaalde voorwaarden worden herschikt. Hiermee
wordt bedoeld dat de grond op de locatie tijdelijk
wordt verplaatst en teruggezet. Het herschikken van
verontreinigde grond geldt eveneens voor asbesthou-
dende grond. Bij het verrichten van graafwerkzaamhe-
den kan de grond op locatie in depot worden gezet en
na afloop van de werkzaamheden weer worden terugge-
plaatst. Het herschikken van de grond is (volgens het
- blad van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) toegestaan onder de volgende voor-
waarden:
• De te herschikken grond is van een vergelijkbare of

betere kwaliteit als de ontvangende bodem
• Er heeft toetsing op de aanvaardbaarheid van actuele

risico’s voor de toekomstige functies plaats gevonden
• De grond wordt herschikt binnen het geval van

ernstige verontreiniging, waaruit de grond afkomstig
is. Het is verboden om ernstig verontreinigde grond
te gebruiken buiten het geval.

• Melding/beoordeling van het herschikken vindt
plaats via de Wbb. (het bevoegd gezag moet een
saneringsplan beoordelen).

Bij de herschikkingswerkzaamheden moet het bedrijf
zich uiteraard wel houden aan de van toepassing zijnde
voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

Zie vraag . voor beslissingen over al dan niet saneren
van een met asbest verontreinigde bodem.

8.9 Een bedrijf heeft met asbest veront-
reinigde grond als tuingrond aan 
een particulier geleverd. Welke 
aspecten zijn hierbij aan de orde?

Bij de beantwoording van deze vraag wordt er van uit
gegaan dat er meer dan  mg/kg hechtgebonden
asbest in de grond zit en/of dat er losgebonden asbest
in de grond zit met een gehalte boven de bepalingson-
dergrens conform  .
Na  juli  had met asbest verontreinigde grond
nooit doorverhandeld mogen worden omdat er sinds 
 juli  in het Arbeidsomstandighedenbesluit een
verbod hierop is opgenomen. Om problemen over
aansprakelijkheid te voorkomen verdient het aanbeve-
ling om bij aankoop van partijen grond een asbestvrij
verklaring te vragen.
Wanneer bij de levering niet meteen de kwaliteit van 
de grond wordt gecontroleerd, dan is het nadien moei-
lijk te bewijzen wanneer het asbest in de grond terecht
is gekomen. Wordt bij de levering de aanwezigheid van
asbest in de grond geconstateerd dan is er privaatrech-
telijk gezien mogelijk onbruikbare grond geleverd,
hetgeen in beginsel wanprestatie/verborgen
gebreken/dwaling oplevert. Overigens is deze gang van
zaken in die zin onbevredigend, dat de meeste mensen
bij levering van tuingrond niet zullen letten op de
aanwezigheid van asbest daarin omdat de problematiek
relatief onbekend is. Niettemin zou het net zo onrede-
lijk zijn verkoper na jaren aansprakelijk te houden
wanneer er geen bewijs is, want het asbest kan na de
koop in de grond terecht zijn gekomen. 
Volgens het milieurecht heeft het leverende bedrijf
afval geleverd. In elk geval is daarbij het wetboek van
strafrecht overtreden. Er bestaat voor de particulier
geen plicht de grond af te voeren, alleen zijn er prakti-
sche problemen bij het bewerken van de grond. Voor
elke bewerking van de grond door een ander dan de
particulier zijn op grond van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit beschermende voorzieningen voor de werk-
nemer nodig. Op dit moment hanteert de Arbeidsin-
spectie een norm van maximaal  milligram
hechtgebonden asbest per kilo grond als norm voor
asbest in de bodem waarbij de bodem nog mag worden
behandeld als zijnde asbestvrij. 

Voor meer informatie over de norm voor asbest in de
bodem zie vraag ..

Hetzelfde probleem doet zich voor bij levering van een
bouwkavel of een bestaand huis, waarvan de grond
asbest blijkt te bevatten. Indien het niet ten tijde van
de levering wordt ontdekt, wordt het nadien moeilijk
om te bewijzen dat de asbest er op het moment van
levering in aanwezig was. Ook hier is het dus raadzaam
om bij aankoop van grond een asbestvrijverklaring te
vragen of een onderzoek te (laten) doen naar de aanwe-
zigheid van asbest. Let erop dat zogenoemde ‘schone-
grondverklaringen’ dikwijls niets zeggen over de aanwe-
zigheid van asbest, omdat bij een bodemonderzoek 
de aanwezigheid van asbest niet standaard wordt
onderzocht.
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8.10 Zijn er regels voor de afvoer als 
afval van met asbest verontreinigde 
(opgegraven) grond?

Op het verpakken zijn de regels van het Arbeids-
omstandighedenbesluit van toepassing. In dit geval
betekent dit onder meer dat een geschikte en gesloten
verpakking en persoonlijke beschermingsmiddelen
moeten worden gebruikt indien er sprake is van een
arbeidssituatie.
Afvoer van deze grond kan in principe op twee manie-
ren namelijk:
• Het verpakt storten van asbesthoudende grond.

Hierbij wordt de grond in containerbags verpakt en
als zodanig gestort;

• Onder specifieke omstandigheden kan grond met
uitsluitend hechtgebonden asbest met toestemming
van de Arbeidsinspectie in hydraulische klepwagens
vervoerd worden.

Het verdient aanbeveling om van te voren bij de stort-
plaats te informeren hoe de grond aangeleverd moet
worden. Bij gebruikmaking van de tweede methode
moet van te voren toestemming gevraagd worden aan
de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zal extra
voorwaarden aan het vervoer verbinden die onder
andere bestaan uit het uitvoeren van metingen naar het
vrijkomen van vezels.
Zie vraag .. voor afvoer door een bedrijf.
Zie vraag .. voor afvoer door een particulier.

8.11 Wat kan gedaan worden tegen een 
particulier die asbestbevattende 
platen als beschoeiing in de bodem 
brengt?

Dit kan worden gezien als het buiten een inrichting op
of in de bodem brengen van asbestbevattend afval. Dit
is verboden op grond van de Wet milieubeheer. Hierbij
moet wel aangetoond worden dat er sprake is van afval.
Asbestplaten kunnen echter niet zonder meer gezien
worden als afval. Om deze reden verdient het aanbeve-
ling om bij sloop via de sloopvergunning of de mede-
deling onder voorschriften een verplichting op te
nemen om de platen af te voeren naar een daartoe
aangewezen stortplaats zodat deze platen niet herge-
bruikt kunnen worden.

Op grond van artikel a van het Wetboek van straf-
recht wordt het in de bodem (bij voorbeeld erfverhar-
ding of verankering van een schutting) of in de lucht
(bij voorbeeld bij het aanbrengen van het materiaal)
brengen van stoffen die de openbare gezondheid be-
dreigen dan wel levensgevaar voor derden veroorzaken,
verboden. Dan moet wel worden bewezen dat het
opzettelijk en wederrechtelijk gebeurt. Het is dus nog
maar de vraag of de rechter oordeelt of er daadwerke-
lijk aan deze voorwaarden voldaan is. Hierdoor is het
onduidelijk of een actie tegen het in de bodem brengen
van een asbestbevattende beschoeiing succes heeft. 

8.12 Wat kan een handhaver doen tegen 
de opslag van asbestbevattende 
platen?

Dat hangt van de situatie af. Hieronder staan enkele
handvatten opgenomen welke gebruikt kunnen
worden bij het eventueel optreden tegen het opslaan
van asbestbevattende platen.

• Het Arbeidsomstandighedenbesluit verbiedt het in
kader van beroep of bedrijf in voorraad houden van
asbest. Op dit verbod gelden wel enkele uitzonderin-
gen, die met name betrekking hebben op opslag van
asbestbevattend afval. Het optreden op grond van dit
besluit door de Arbeidsinspectie is verreweg de
eenvoudigste oplossing. 

• Bepaalde .-amvb’s die van toepassing zijn op
bepaalde categorieën inrichtingen bevatten voor-
schriften die het door de drijver van zo’n inrichting
bewaren van afvalstoffen (waaronder asbest) binnen
en/of buiten zo’n inrichting in de weg staan.

• Wanneer de inrichting niet onder een amvb valt en
dus onder de vergunningplicht valt dient in de
vergunning de bepaling te zijn opgenomen dat afval-
stoffen niet in de bodem terecht mogen komen of in
de bodem mogen worden gebracht en dat het bewa-
ren van afvalstoffen op de bodem zodanig moet
geschieden dat geen verontreiniging kan optreden
en/of de bepaling te zijn opgenomen dat afvalstoffen
op gezette tijden uit de inrichting moeten worden
afgevoerd waarbij het afvoeren zodanig moet
geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrich-
ting kan verspreiden.

• De gemeentelijke Afvalstoffenverordening of 

kan regels bevatten ten aanzien van de opslag van
huishoudelijk afval dat nog niet is ingezameld of
afgegeven.

• De Provinciale Milieuverordening () kan regels
bevatten ten aanzien van de opslag van bedrijfsafval-
stoffen en ingezamelde of afgegeven huishoudelijke
afvalstoffen. Indien de  geen regels bevat, dan
kan de gemeente regels stellen.

• De Wm verbiedt de opslag van (gevaarlijke) afval-
stoffen buiten een inrichting, behalve wanneer
ontheffing is verleend.

• De Wm verbiedt het buiten een inrichting op of in
de bodem brengen van afvalstoffen. 

• Het Asbest-verwijderingsbesluit en het Arbeids-
omstandighedenbesluit bevatten voorschriften voor
de wijze waarop asbestbevattend afval moet worden
verpakt en afgevoerd.

• Het Asbest-verwijderingsbesluit bevat voorschriften
voor de wijze waarop dit afval moet worden 
opgeslagen.

Afhankelijk van de situatie worden bij opslag van
asbestbevattende platen in een bedrijf voorschriften
van één of meerdere van de bovengenoemde besluiten
overtreden. Handhaving zal dan ook op grond van de
betreffende besluiten moeten plaatsvinden. 
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8.13 Welke maatregelen moeten 
genomen worden bij een 
‘asbestbrand’?

De problematiek rondom ‘asbestbranden’ is zeer
complex. Voor antwoorden op vragen over asbest-bran-
den wordt verwezen naar het ‘Plan van aanpak asbest-
brand’, dat als gezamenlijke publicatie van de Ministe-
ries van  en Binnenlandse Zaken is verschenen
(derde, gewijzigde druk, januari ). 

8.14 Welke regels gelden wanneer bij 
een particulier 100 m2 asbestplaten 
zijn opgeslagen?

Dat is een theoretische vraag. Het is onwaarschijnlijk
dat een particulier  m² asbestplaten heeft opgesla-
gen. Vermoedelijk betreft het een bedrijf of zelfstandige
ondernemer. Mocht het toch een particulier betreffen,
dan kan de gemeentelijke Afvalstoffenverordening of
 regels bevatten ten aanzien van de opslag van huis-
houdelijk afval dat nog niet is ingezameld of afgegeven.
Verder is er niets voor geregeld. Het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit, dat onder meer het in voorraad houden
van asbest verbiedt, is alleen van toepassing op arbeids-
situaties. 

Indien de platen afkomstig zijn van sloop, dan kan de
sloopvergunning of mededeling voorschiften bevatten
over de afvoer van de platen. Indien er geen sloopver-
gunning of mededeling onder voorschriften is afgege-
ven is er sprake van illegale sloop. Voor meer informa-
tie over de wijze hoe opgetreden zou moeten worden,
zie de ‘Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-
verwijderingsbesluit.’

8.15 Wat kan worden gedaan tegen een 
particulier die asbestbevattend 
materiaal bewerkt?

Wanneer een particulier asbestbevattend materiaal
zodanig bewerkt dat er asbestvezels in de lucht vrijko-
men, dan is er sprake van een onwenselijke situatie.
Afhankelijk van de situatie kan op de volgende manie-
ren worden opgetreden:
• Wanneer het bouwwerk en/of de omgeving van het

bouwwerk door het bewerken verontreinigd is met
asbest, kan de gemeente de eigenaar van het bouw-
werk, door middel van een aanschrijving op grond
van artikel  e.v. van de Woningwet in combinatie
met de Gemeentewet (bestuursdwang), dwingen het
bouwwerk en/of de omgeving van het bouwwerk te
laten schoonmaken. 

• Wanneer in een plaatselijke verordening een bepa-
ling staat dat derden niet in gevaar gebracht mogen
worden, dan kan de gemeente op grond van deze
bepaling optreden.

• Wanneer in de gemeentelijke bouwverordening een
bepaling staat dat het zodanig bewerken van asbest 

dat er asbestvezels in de lucht vrijkomen, verboden
is, dan kan de gemeente op grond van deze bepaling
optreden.

• Op grond van artikel a van het Wetboek van
strafrecht wordt het in de lucht (bij voorbeeld bij het
bewerken van het materiaal) brengen van stoffen die
de openbare gezondheid bedreigen dan wel levensge-
vaar voor derden veroorzaken, verboden. Dan moet
wel worden bewezen dat het opzettelijk en weder-
rechtelijk gebeurt. Afgewacht moet worden of de
rechter oordeelt dat er daadwerkelijk van een derge-
lijk gevaar sprake is. Daarom geldt ook hier weer dat
de uitkomst van deze procedure onzeker is.

8.16 Wat kunt u doen bij het constateren 
van een illegale sloop van asbest?

Als asbest illegaal en zonder voorzorgsmaatregelen is
gesloopt, bestaat een grote kans dat de betreffende
ruimte of het terrein verontreinigd is met asbestvezels.
Verlaat de plaats zo spoedig mogelijk. Ga in elk geval
niet stofzuigen, want daardoor worden de asbestvezels
alleen maar verder verspreid over de ruimte. Als het
sloop van asbest uit een bouwwerk betreft, schakel dan
de gemeente in. Betreft het het door een bedrijf uit
elkaar nemen van een asbesthoudend object, licht dan
de -inspectie in.

8.17 Wat kan de gemeente doen wanneer 
er een melding binnenkomt van 
illegale asbestsloop?

De gemeenten zijn belast met de eerstelijnshandhaving
van de bouwverordening. Op grond van een wijziging
van de Woningwet heeft het Asbest-verwijderingsbe-
sluit directe werking wanneer de bepalingen hieruit
niet zijn overgenomen in de bouwverordening. In
nagenoeg de meeste gevallen maken gemeenten
gebruik van de modelbouwverordening van de ,
waardoor de bepalingen uit het Asbest-verwijderings-
besluit via de bouwverordening gelden. De verant-
woordelijkheid bij de gemeenten voor dit toezicht is in
de regel ondergebracht bij bouw- en woningtoezicht.
De interne organisatie verschilt echter per gemeente.

De gemeenten kunnen bestuursrechtelijk (bestuurs-
dwang danwel dwangsom) en/of strafrechtelijk optre-
den bij een overtreding van het Asbest-verwijderings-
besluit/de gemeentelijke bouwverordening. Dit kan
zowel op eigen initiatief als na melding van een 
overtreding.

Voorbeelden van overtredingen waartegen de gemeente
op kan treden zijn:
• Het asbest(houdend materiaal) wordt gesloopt door

een niet deskundig bedrijf.
• voor het tijdelijk opslaan van asbest(houdend mate-

riaal) na de sloop wordt geen afgesloten container of
afgesloten opslagplaats gebruikt.

S02 235 vragen over asbest InfoMil ,  januari  200259



8.18 Wat moet er gebeuren als tijdens 
sloop van een bouwwerk onver-
wacht asbest wordt aangetroffen?

Stop onmiddellijk de sloopwerkzaamheden. Meldt de
aanwezigheid van asbest direct aan de betreffende
gemeente en aan de Arbeidsinspectie. Het asbest zal in
de regel eerst moeten worden verwijderd door een
deskundig asbestverwijderend bedrijf, alvorens de
sloopwerkzaamheden kunnen worden voortgezet.
Voorts zal de ruimte moeten worden schoongemaakt
wanneer die verontreinigd is geraakt met asbest.
In principe zou deze situatie zich niet mogen voordoen
omdat het verboden is om sloopwerkzaamheden te
verrichten voordat er een asbestinventarisatie heeft
plaatsgevonden door een deskundig asbest-
inventarisatiebedrijf.

8.19 Wat kan gedaan worden wanneer 
een asbestbevattend bouwval 
gevaar voor derden oplevert?

De gemeente kan dan de eigenaar of degene die uit
andere hoofde bevoegd is, op grond van artikel  e.v.
van de Woningwet, eventueel in combinatie met de
Gemeentewet (bestuursdwang), aanschrijven tot het
treffen van voorzieningen. Die voorzieningen kunnen
de verplichting inhouden het asbest te laten verwijde-
ren door een deskundig asbestverwijderend bedrijf.

Tevens kan een belanghebbende op grond van artikel
:  Burgerlijk Wetboek een civiele procedure en
indien spoedeisend belang aanwezig is een kort geding
aanspannen tegen de eigenaar of bezitter van de bouw-
val. 
Overigens is de eis tot verwijdering van asbesthou-
dende materialen uit een zolderruimte, ingevolge arti-
kel :  Burgerlijk wetboek, de enige gevolgde kort-
gedingprocedure die ons bekend is ( /). Deze
eis werd afgewezen omdat niet voldoende aannemelijk
was geworden dat de aanwezigheid van asbest in die
situatie gevaar opleverde. 

8.20 Wat kan gedaan worden wanneer 
als gevolg van de aanwezigheid van 
losse asbestvezels in ventilatie-
kanalen emissie van asbestvezels in 
een gebouw plaatsvindt?

De gemeente kan dan de eigenaar of degene die uit
anderen hoofde bevoegd is, op grond van artikel  e.v.
van de Woningwet, eventueel in combinatie met de
Gemeentewet (bestuursdwang), aanschrijven tot het
treffen van voorzieningen. Die voorzieningen kunnen
de verplichting inhouden het asbest te laten verwijde-
ren door een deskundig asbestverwijderend bedrijf
danwel het afdekken van het asbest.

Of er sprake is van een onaanvaardbaar hoge concen-
tratie asbestvezels in het binnenmilieu is te bepalen
volgens de methode beschreven in de Regeling bouw-
besluit materialen .

Wanneer er sprake is van een (passieve) beroepsmatige
blootstelling aan asbest in bijvoorbeeld een kantoor-
gebouw dan is tevens de arbeidsomstandighedenregel-
geving van toepassing.
Daarnaast kan een belanghebbende indien spoedeisend
belang aanwezig is op grond van artikel : Burger-
lijk Wetboek een civiele procedure aanspannen in een
kort geding tegen de eigenaar of bezitter van het
gebouw. 
Overigens is de eis tot verwijdering van asbesthou-
dende materialen uit een zolderruimte, ingevolge arti-
kel :  Burgerlijk wetboek, de enige gevolgde kort-
geding procedure die ons bekend is ( /). Deze
eis werd afgewezen omdat niet voldoende aannemelijk
was geworden dat de aanwezigheid van asbest in die
situatie gevaar opleverde. Deze procedure is overigens
gevoerd voordat de Regeling bouwbesluit materialen
 van kracht werd. Een procedure zou heden ten
dage gevoerd kunnen worden met gebruikmaking van
deze regeling waardoor de uitkomst wellicht anders zou
komen te liggen.

8.21 Wat moet er gebeuren wanneer 
asbest wordt aangetroffen in een 
puinbreekinstallatie?

Wanneer asbest terechtkomt in een puinbreekinstalla-
tie, kunnen zeer veel asbestvezels vrijkomen. Daarom is
het dringend aan te bevelen sloopafval dat wordt
aangeboden bij puinbreekinstallaties, vooraf te onder-
zoeken op de aanwezigheid van asbest.

Wanneer asbest wordt aangetroffen, kan het asbestbe-
vattende sloopafval het beste worden geweigerd. Een
alternatief is het asbestbevattende afval voorzichtig te
scheiden van het overige afval, maar het is zeer moeilijk
zo’n scheiding volledig te realiseren. De asbesthou-
dende fractie (of wanneer scheiden niet mogelijk is: de
gehele partij afval) moet vervolgens in plastic worden
verpakt, worden voorzien van een merkteken dat het
afval asbest bevat en gecontroleerd worden gestort op
een stortplaats. Er bestaan speciale ‘container bags’ om
het verpakken te vergemakkelijken.
Bij de productie van puingranulaat kan gewerkt
worden volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule zoals
opgenomen in de  . De aangeboden partijen
worden dan steeksproefgewijs gecontroleerd. Indien de
hergebruiksnorm wordt overschreden wordt de partij
afgekeurd. Het werken volgens een asbestbestzorgvul-
digheidsmodule bij een puinbreker geeft dus geen
garantie maar slechts een indicatie dat materiaal asbest-
vrij is. Zie voor de norm van asbest in puingranulaat
vraag .. en voor de bepalingsmethode vraag ..

Wanneer overigens niet-verpakt asbestbevattend afval
in een puinbreekinstallatie wordt aangetroffen, heeft
bij het slopen een overtreding plaatsgevonden van
voorschriften in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
het Asbest-verwijderingsbesluit en/of de bouw-
verordening.
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9.1 Hoeveel kost het verwijderen 
van asbest de Nederlandse 
maatschappij?

De kosten van verwijdering door gespecialiseerde
bedrijven van asbest bedragen de komende tientallen
jaren naar verwachting ongeveer  miljoen euro per
jaar. In totaal zal de verwijdering van asbest de Neder-
landse maatschappij meer dan , miljard euro gaan
kosten. Deze kosten kunnen echter worden uitge-
smeerd over een periode van tenminste enkele tiental-
len jaren. De kosten van de inventarisatie van asbest
door een deskundig asbestinventarisatiebedrijf bedra-
gen ongeveer % van de asbestverwijderingskosten.

9.2 Waarom zijn de kosten om asbest 
te verwijderen zo hoog?

De hoge kosten van het laten verwijderen door een
gespecialiseerd bedrijf worden veroorzaakt door:
• beschermingsmiddelen voor de werknemers;
• zorgvuldige verwijdering, vaak onder belastende

omstandigheden voor de werknemers;
• technieken die moeten worden toegepast om

verontreiniging van het milieu met asbestvezels te
voorkomen;

• kosten van verpakking en opslag van asbestbevattend
afval;

• transportkosten van asbestbevattend afval;
• stortkosten;
• opleidingskosten voor de werknemers;
• kosten van certificering van bedrijven.

Niettemin komt het soms voor dat gespecialiseerde
bedrijven te hoge bedragen rekenen voor de verwijde-
ring van asbest. Het is daarom aan te raden offertes te
vragen bij meer dan één asbestverwijderend bedrijf.

9.3 Wie betaalt het verwijderen 
van asbest eigenlijk?

In principe moet de eigenaar van het asbestbevattend
materiaal de kosten van het verwijderen betalen. Voor
het weghalen van vloerbedekking uit huurhuizen
bestaat geen financiële regeling. Of de huurder of de
verhuurder de kosten betaalt, hangt sterk af van de
situatie. De overheid verstrekt geen subsidie op het
verwijderen van asbestbevattend materiaal. Soms is het
mogelijk een beroep te doen op een gemeentelijke bij-
standsregeling, als de financiële positie van de parti-
culier hier aanleiding toe geeft. 
Alleen voor de verwijdering van asbest uit bepaalde
asbestbevattende wegen in de omgeving van Twente en
Harderwijk is in het verleden subsidie verleend omdat
deze wegen in de omgeving van voormalige asbestin-
dustrie gesitueerd lagen. 

9.4 Hoeveel kost een analyse van een 
materiaalmonster op de aanwezig-
heid van asbest door een gespecia
liseerd laboratorium?

Een analyse van een asbestmonster door een gespeciali-
seerd laboratorium kost doorgaans tussen de  en 
 euro. Particulieren die willen weten of een bepaald
materiaal asbest bevat kunnen contact opnemen met
de Keuringsdienst van Waren, telefoon () .

9.5 Hoe kan een gemeente de kosten 
van de inzameling van asbest-
bevattend afval het beste 
financieren?

De gemeente kan deze kosten het beste financieren
door:
• particulieren die asbestbevattend afval komen bren-

gen geen kosten in rekening te brengen;
• voor het ophalen van asbestbevattend afval bij parti-

culieren een klein bedrag te rekenen, maar niet zo
hoog dat de particulier wordt gestimuleerd het afval
illegaal te storten;

• de overige kosten van de inzameling te verwerken in
de gemeentelijke reinigingstarieven.

9.6 Is de omslag van kosten voor de 
inzameling van asbestbevattend 
afval van huishoudens niet in strijd 
met het principe ‘De vervuiler 
betaalt’?

Het is gebruikelijk dat de kosten voor de inzameling
van klein chemisch afval worden omgeslagen over alle
inwoners van een gemeente. De omslag van de kosten
voor de inzameling van asbestbevattend afval van huis-
houdens is hiermee vergelijkbaar. Overigens kan een
gemeente er ook voor kiezen om bij de acceptatie van
bij voorbeeld asbestcementplaten een bepaald tarief per
plaat te rekenen. Hierdoor wordt wel de drempel om
het afval volgens de regels af te voeren groter en daar-
mee ook de kans op illegale stort.

9.7 Wie moet de kosten betalen van 
verwijdering en afvoer van asbest 
uit bouwwerken en objecten na een 
bedrijfsbeëindiging?

Na een bedrijfsbeëindiging zullen de bouwwerken en
objecten van dit bedrijf in handen komen van een
nieuwe eigenaar. Wanneer deze asbest uit de bouwwer-
ken of objecten wil verwijderen, zal hij de kosten hier-
van moeten betalen.
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9.8 Bestaan er regels voor tarieven van 
stortplaatsen?

Nee. De storttarieven voor asbestbevattend afval varië-
ren van ongeveer  tot ongeveer  euro per ton. 
De verschillen zijn onder meer het gevolg van verschil
in grondprijzen, verschil in de wijze waarop de stort
plaatsvindt en verschil in beleid ten aanzien van de
tarieven.

9.9 Leiden de hoge kosten van verwijde-
ring en stort van asbest er niet toe 
dat de eigenaar het asbest laat 
zitten?

Dit kan in veel gevallen inderdaad gebeuren. Echter,
wanneer het asbestbevattende materiaal hechtgebon-
den is, niet beschadigd of verweerd is en niet wordt
bewerkt, is het ook geen slechte oplossing om het
asbest te laten zitten. Wanneer het asbestbevattende
materiaal losgebonden is, zullen in veel gevallen wel
maatregelen worden getroffen.

9.10 Leiden de hoge kosten van verwijde-
ring en stort van asbest niet tot 
daling van de waarde van huizen en 
gebouwen?

Dit kan inderdaad het geval zijn, wanneer in een huis
of gebouw asbestbevattend materiaal aanwezig is. Dit
materiaal zal namelijk in de toekomst ooit verwijderd
moeten worden, hetgeen aanzienlijke kosten met zich
kan brengen.

9.11 Hoe hoog zijn de kosten van onder-
zoek van bouwwerken en objecten 
op de aanwezigheid van asbest?

Dat hangt van allerlei factoren af, zoals aard en grootte
van het bouwwerk/object, het jaar waarin de bouw
plaatsvond en het aantal identieke bouwwerken/objec-
ten dat tegelijk wordt onderzocht. De onderzoekskos-
ten zijn niet verwaarloosbaar, maar aanzienlijk lager
(ongeveer %) dan de kosten van verwijdering van de
asbestbevattende materialen. Ook bij dit soort onder-
zoeken is het aan te raden om meerdere offertes aan te
vragen bij verschillende asbestinventarisatiebedrijven.

9.12 Wie betaalt de opruim- en schoon-
maakkosten bij incidenten?

Bij incidenten als asbestbrand en asbeststorm moet de
eigenaar van het asbest in principe de opruimkosten
betalen. Zie het Plan van aanpak asbestbrand voor
meer informatie hierover. Bij illegale asbestsloop en
illegale asbeststort is de veroorzaker aansprakelijk voor
de opruim- en schoonmaakkosten. Degene die de
kosten moet betalen, dient in de gelegenheid te worden
gesteld zelf opdracht te geven tot opruimen, beheers-
maatregelen of sanering. Wanneer de betrokkene dit
ook na (spoedshalve) aanschrijving door het bevoegd
gezag niet doet, kan het bevoegd gezag zelf opdracht
geven tot opruimen, beheersmaatregelen of sanering en
de kosten trachten te verhalen op de eigenaar of de
veroorzaker.

9.13 Zijn eigenaren van bouwwerken en 
objecten verzekerd tegen de opruim- 
en schoonmaakkosten na een 
‘asbestbrand’ of ‘asbeststorm’?

Dat hangt af van de inhoud van de polis. Het verdient
aanbeveling de inhoud van de polis te lezen en een
aanvullende verzekering af te sluiten wanneer de polis
de opruim- en schoonmaakkosten na een ‘asbestbrand’
of ‘asbeststorm’ niet of slechts gedeeltelijk dekt. Er zijn
verzekeraars die hierover een brief naar hun polishou-
ders hebben gezonden.

9.14 Is het bekend dat sommige boeren 
vanwege een aangekondigde ver-
hoging van hun verzekeringspremie 
asbestbevattende platen uit hun 
schuren en stallen verwijderen?

Gesteld wordt dat sommige boeren die van hun verze-
keraar een brief hebben gekregen dat de premie voor
hun opstalverzekering wordt verhoogd vanwege de
aanwezigheid van asbest, het asbest zelf uit hun schu-
ren en stallen verwijderen. Het gaat doorgaans om een
premieverhoging met enkele honderden guldens per
jaar. Met deze premieverhoging zijn de opruimkosten
na een asbestbrand of een asbeststorm gedekt. Bedrij-
ven, instellingen en zelfstandigen die zelf asbest uit hun
gebouwen verwijderen overtreden de wet en kunnen
hun eigen gezondheid en die van anderen in gevaar
brengen.
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9.15 Zijn gemeenten aansprakelijk voor 
eventuele kosten wanneer ze zich 
niet hebben gehouden aan de wet-
telijke voorschriften of wettelijke 
voorschriften niet goed handhaven?

Dat zal van de situatie afhangen. In dit verband zijn
twee vragen van belang:
 Heeft de gemeente wettelijke voorschriften 

overtreden?
 Is er sprake van verwijtbaar gedrag?
Mede afhankelijk van het antwoord op deze vragen kan
een rechter besluiten tot het laten betalen van bepaalde
kosten door een gemeente. Dit geldt niet alleen voor
asbest, maar in het algemeen.

9.16 Is de werkgever aansprakelijk bij 
beroepsziekten als gevolg van bloot-
stelling aan asbest?

In beginsel wel. De werkgever is in veel gevallen aan-
sprakelijk wanneer een werknemer een ziekte oploopt
als gevolg van het in kader van beroep of bedrijf wer-
ken met asbest. In dit verband is een uitspraak van de
Hoge Raad van belang (het zogenaamde ‘Schelde-
arrest’). De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever
moet bewijzen dat een door asbest veroorzaakte vorm
van kanker bij een (voormalige) werknemer niet het
gevolg is van blootstelling gedurende de arbeidsperiode
bij de betreffende werkgever, in plaats van dat de
bewijslast bij de werknemer zou liggen. Meer informa-
tie is ook te krijgen via het Instituut Asbestslachtoffers.
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Bijlage 1

Afkortingenlijst

 Algemene Plaatselijke Verordening

 Asbestos technologies

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awbt Algemene wet op het binnentreden

Baga Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

boa buitengewoon opsporingsambtenaar

 Nationale Beoordelingsrichtlijn

 College van burgemeester en wethouders

 Collectieve arbeidsovereenkomst

 certificatie-instelling

 centrale verwarming

 Directoraat-Generaal Milieubeheer 
(van het Ministerie van )

 Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
(van het Ministerie van )

 Deskundig Toezichthouder Asbestsloop 

 Europese Economische Gemeenschap

 Europese Gemeenschap

 -verordening overbrenging van afvalstoffen

 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Gw Gemeentewet

 Internationaal meldpunt afvalstoffen

 Inspectie Milieuhygiëne

 Interprovinciaal Overleg

 Inspectie Volkshuisvesting

 Klein chemisch afval

 kort geding

 Kamer van Koophandel

 Land- en Tuinbouworganisatie (Nederland)

 Model-bouwverordening (van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten)

 maximaal toelaatbaar risiconiveau

 Nederlandse eindnorm

e Nederlandse Emissie Richtlijnen

 Nederlandse Schoorsteenvegers Patroons Bond

 Nederlandse Vereniging van Reinigings-
directeuren

 New Technologies

 Stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds 
voor het loodgieters-, fitters- en centrale 
verwarmingsbedrijf

 Openbaar Ministerie

 Officier van Justitie

 Provinciale milieuverordening

pv proces verbaal

 polyvinylchloride

 Regionale Inspectie Milieuhygiëne

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne

 Raad voor Accreditatie

 Stichting Bouwkwaliteit

Sr. Wetboek van strafrecht

Stb. Staatsblad

Stcrt. Staatscourant

 Sociale zaken en werkgelegenheid

 toelaatbare dagelijkse inname

 Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven

 (Reglement) Vervoer over land van gevaarlijke
stoffen

 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 Vereniging voor Onderzoek naar Asbest- 
en Milieubedreigende stoffen

 verwaarloosbaar risiconiveau 

 (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

 Vereniging voor Verwijdering van Toxische 
en gevaarlijke bouwmaterialen

Wed Wet op de economische delicten

Wm Wet milieubeheer

Wms Wet milieugevaarlijke stoffen

 Wet Openbaarheid Bestuur

Ww Woningwet
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Bijlage 2

Mondelinge informatie

Als u na het raadplegen van deze publicatie nog
vragen over asbest heeft, kunt u, afhankelijk van de
situatie waarop uw vragen betrekking hebben, een 
van de onderstaande organisaties benaderen:

• Overheden en bedrijven met vragen over asbest
kunnen terecht bij InfoMil, telefoon () ,

internet www.infomil.nl

• Gemeenten kunnen met vragen over asbest tevens
terecht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, telefoon ()  , internet www.vng.nl 

• Particulieren kunnen met vragen over asbest terecht
bij het Bureau persoonlijke voorlichting van het
Ministerie van , telefoon ()   ,

internet www.minvrom.nl

• Particulieren die materiaal, waarvan men vermoedt
dat het asbest bevat, willen laten onderzoeken,
kunnen hierover informatie verkrijgen bij de
Keuringsdienst van Waren, telefoon () ,
internet www.keuringsdienstvanwaren.nl 

• Voor vragen over het doen van een verzoek om
toestemming tot sloop van asbest uit een bouwwerk
of het afvoeren van huishoudelijk asbestbevattend
afval, kunt u contact opnemen met uw gemeente.
Voor adressen waar u als particulier verpakkingsma-
teriaal voor asbestbevattend afval en stickers met de
opdruk ‘asbest’ kunt krijgen, kunt u contact opne-
men met uw gemeente.

• Mensen met vragen over asbest en arbeidsomstan-
digheden kunnen contact opnemen met het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
afdeling Informatie, telefoon () , 
internet www.minszw.nl

• Vragen over welke laboratoria gecertificeerd zijn voor
het doen van een eindmeting en bepaalde andere
asbestverrichtingen kunnen gesteld worden bij de
Raad voor Accreditatie, telefoon () ,

internet www.rva.nl

• Voor vragen over het persoonscertificaat - kunt 
u contact opnemen met de ,

internet www.stipdt.nl, e-mail info@stipdt.nl 

• Bij vragen over de certificatie van asbestverwijde-
rings- en asbestonderzoekbedrijven kan contact
opgenomen worden met de Stichting Bouwkwaliteit
(), telefoon ()   , internet 
www.bouwkwaliteit.nl

• Gecertificeerde asbestverwijderings- en asbestonder-
zoeksbedrijven kunnen met vragen over de verschei-
dene -en contact opnemen met de Stichting
Beheer Certificatieregelingen (), telefoon 
() 

• Adressen en telefoonnummers van de regio’s 
van de Arbeidsinspectie:
– Noord, postbus ,   Groningen, 

telefoon ()  , fax () 

– Noordwest, Leeuwendalersweg , 
  Amsterdam, telefoon ()   , 
fax () 

– Oost, postbus ,   Arnhem, 
telefoon ()  , fax () 

– Midden, postbus ,   Utrecht, 
telefoon ()  , fax ()  

– Zuidwest, postbus ,   Rotterdam, 
telefoon () , fax () 

– Zuid, postbus ,   Roermond, 
telefoon () , fax () 

• Adressen en telefoonnumers van de regio’s 
van de -inspecties:
– Noord, Cascadelaan , postbus , 

  Groningen, telefoon () , 
fax () 

– Oost, Pels Rijckenstraat , postbus , 
  Arnhem, telefoon () , 
fax ()  

– Noordwest, Kennemerplein –, postbus , 
  Haarlem, telefoon () , 
fax () 

– Zuidwest, Huis te Landelaan , postbus , 
  Rijswijk, telefoon ()   , 
fax ()   

– Zuid, Schimmelt , postbus , 
  Eindhoven, telefoon ()  , 
fax () 

• Voor vragen over de gezondheidsrisico’s van asbest
kan contact worden opgenomen met de , 
internet www.ggd.nl

• Gevallen van sloop van asbest door een niet-gecertifi-
ceerd bedrijf en andere overtredingen bij sloop van
asbest kunnen worden gemeld aan de betreffende
gemeente of politie, wanneer het bouwwerken
betreft en aan de -inspectie, of de politie,
wanneer het objecten betreft.
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• Gevallen van het structureel niet of onvoldoende
handhaven door een gemeente van de voorschriften
voor het slopen van asbest in de bouwverordening
kunnen worden gemeld aan de -inspectie
indien door het niet handhaven gevaar of ernstige
hinder ontstaat of kan ontstaan. 

Enkele andere praktische telefoonnummers
• Milieucentraal

telefoon ()  ,
internet www.milieucentraal.nl

• Stichting Arbouw (bouwnijverheid)
telefoon ()   , 
internet www.arbouw.nl

• Vereniging eigen huis
telefoon () , 
internet www.eigenhuis.nl

• Woonbond (voor huurders)
telefoon ()   , 
internet www.woonbond.nl 

• Instituut asbestslachtoffers
telefoon ()   , 
internet www.asbestslachtoffers.nl 
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• De volgende publicaties over asbest kunnen worden
besteld bij de Stichting Beheer Certificatieregelingen
(), Postbus ,   Utrecht, telefoon 
()   , telefax ()   :
– Nationale beoordelingsrichtlijn voor het -

procescertificaat algemeen asbestverwijderen 
( ), derde, herziene, versie, .

– Nationale beoordelingsrichtlijn voor het -
procescertificaat voor asbestinventarisatie 
( ), tweede, herziene versie, .

• De volgende publicaties over asbest kunnen worden
besteld bij de Stichting Bouwkwaliteit, Postbus ,
  Rijswijk, telefoon ()  , 
fax () :
– Overzicht van asbestverwijderingsbedrijven die

beschikken over een -procescertificaat voor
het verwijderen van asbest.

– Overzicht van asbestinventarisatiebedrijven die
beschikken over een -procescertificaat 
asbestinventarisatie.

U kunt deze overzichten ook vinden op internet:
www.bouwkwaliteit.nl. Daarbij geldt dat particulie-
ren hun postcode moeten intoetsen en dan een over-
zicht van bedrijven in de regio krijgen. Bedrijven
kunnen een abonnement nemen en krijgen dan een
wachtwoord toegewezen.

• Een overzicht van voor bepaalde asbestverrichtingen
door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde labo-
ratoria kan worden verkregen bij de Raad voor
Accreditatie, telefoon () . Let op: Er zijn
aparte accreditaties voor verschillende asbestverrich-
tingen. U kunt dit overzicht ook vinden op 
internet www.rva.nl

• Informatie over persoonscertificatie verwijdering
asbest en crocidoliet kan worden verkregen via
www.stipdt.nl

• De volgende -publicaties over asbest kunnen
worden besteld bij het Distributiecentrum ,
telefoon () , bestelfax ()  

(tussen haakjes staat steeds het distributienummer):
– Basisdocument asbest (en advies Gezondheids-

raad) (; niet meer verkrijgbaar).
– Asbest in het milieu; informatie voor handhavers

en andere betrokkenen ().
– Landelijke richtlijn verwijdering, inzameling,

afvoer en stort van asbestbevattend afval van huis-
houdens voor gemeenten, provincies en stortplaat-
sen (; niet gratis; uitverkocht).

– Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-
verwijderingsbesluit ().

– Plan van aanpak asbestbrand ().
–  vragen over asbest (/; gezamenlijke

publicatie  en InfoMil. De publicatie ‘

vragen over asbest’ kunt u ook vinden op internet:
www.infomil.nl.

– Circulaire asbest d.d.  mei  ().
– Circulaire asbest december  (; niet meer

verkrijgbaar).
– Circulaire streefwaarden en interventiewaarden

bodemsanering (Staatscourant , ; met
aparte paragraaf over asbest).

– Brochure ‘Wat u vooraf moet weten over het
verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking;
het gebruik van de doe-het-zelfset door particulie-
ren’ ().

– Brochure ‘Handleiding voor het verwijderen van
asbesthoudende vloerbedekking; het gebruik van
de doe-het-zelfset door particulieren’ ().

– Standaardvoorschriften en aanbevelingen voor het
verwijderen van bepaalde asbestbevattende mate-
rialen door particulieren; publicatie van de 
Minister van  overeenkomstig het Asbest-
verwijderingsbesluit en een toelichting daarop
().

• De volgende gezamenlijke publicaties van  en
 kunnen worden besteld bij het Distributie-
centrum , telefoon () , 
bestelfax ()   of bij de -informatie-
telefoon, () , bestelfax ()  :
– Brochure ‘Asbest in bedrijven en instellingen’

(-nummer ; -nummer ).
– Brochure ‘Asbest in en om het huis’ 

(-nummer , -nummer ).

• De volgende -publicatie over asbest kan worden
besteld bij  Servicecentrum Uitgevers, 
telefoon () , telefax () :
– Asbest, - (vervangt de publicatie ; 

niet gratis).

• De volgende -publicatie kan worden besteld bij
de -informatietelefoon () , 
bestelfax ()  :
– Brochure ‘Asbest en gezondheidsschade’.
– Brochure ‘Arbo-diensten: een verplichting, 

een verlichting’.
– Checklist ‘Gezondheidsrisico’s voor werkgevers

met één werknemer’.
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Schriftelijke informatie en publicaties



• Wet- en regelgeving die vanaf  in het Staatsblad
of de Staatscourant is gepubliceerd, kunt u vinden
op www.overheid.nl.

• De volgende -publicaties kunnen worden besteld
bij de uitgeverij van de , telefoon ()  :
– De losbladige -uitgave Standaardregelingen in

de bouw. Hierin zijn de actuele editie van de
Model-bouwverordening  en het Asbest-
verwijderingsbesluit opgenomen. Voorts zijn
hierin onder het onderdeel Lijst van publiekrech-
telijk erkende kwaliteitsverklaringen overzichten
opgenomen van gecertificeerde asbestverwijde-
rings- en asbestinventarisatiebedrijven. Deze over-
zichten worden ieder jaar per  april en per  okto-
ber geactualiseerd.

– Model-bouwverordening , e serie wijzigin-
gen, Ledenbrief van de  d.d.  maart .
Lbr. /, /.

– Model-bouwverordening , e serie wijzigin-
gen, Ledenbrief van de  d.d.  juli , 
Lbr. /, /.

– Model-bouwverordening , e serie wijzigin-
gen, Ledenbrief van de  d.d.  juni , 
Lbr. /, /.

– Leidraad asbestonderzoek.

• De volgende publicaties kunnen worden verkregen
bij het , telefoon ()  :
– Gids persoonlijke beschermingsmiddelen 

( ---).
–   (Methode voor de bepaling van asbest 

in materialen).
–   (Methode voor de bepaling van asbest 

in afval en puingranulaat.).
–   (Methode voor de bepaling van asbest 

in bodem en grond).

• De volgende -publicaties kunnen worden
besteld bij -, telefoon () :
– Asbest in de bodem. Ontwikkeling van een meet-

methode voor het bepalen van asbest in de bodem
(Fase  en ). -  /.

– Asbest in puin en puingranulaat. 
-  /.

– Het vrijkomen van asbest bij brand. 
-  /.

• Overige belangrijke publicaties die tegen betaling
elders kunnen worden besteld:
– Asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties, 

 ---. Dit onderzoeksrapport is
tegen betaling verkrijgbaar bij Elsevier bedrijfs-
informatie bv, telefoon ()   

– ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehan-
delen en schilderen van asbesthoudende onder-
gronden’. De leidraad is verkrijgbaar bij het
Bedrijfschap Schildersbedrijf, telefoon 
() .

– ‘Handboek asbest voor installatiebedrijven’. 
Het handboek is verkrijgbaar bij Intechnium, 
telefoon ()  .

– ‘Kleintje asbest’. Dit zakboekje bevat een selectie
uit het ‘Handboek asbest voor installatiebedrijven’
en kan op locatie apart van het handboek worden
gebruikt. Het zakboekje is verkrijgbaar bij 
Intechnium, telefoon ()  . 

– ‘Werkplan voor het verwijderen en afvoeren van
asbestcement buizen uit het ondergrondse open-
bare gas-, waterleiding- en rioolnet’. Dit werkplan
is verkrijgbaar bij de , telefoon 
()   . 

– ‘Gefundeerd op weg’ (publikatie ). Deze publi-
catie is verkrijgbaar bij het , telefoon 
()  .

– ‘Asbesttoepassingen in de burger- en utiliteits-
bouw’ en ‘vraag en antwoord over asbest’. Deze
publicaties kunnen worden besteld bij de 
Stichting Arbouw, telefoon ()   .

– ‘Asbest: een handleiding voor opsporing en inte-
grale aanpak’. Deze publicatie kan worden besteld
bij de afdeling Verkoop van het , telefoon
() /.
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Huidige regelgeving van de Europese Unie
1 EG-Verordening 259/93 van 1 februari 1993 

Betreffende toezicht en controle op de grensover-
schrijdende overbrenging van afvalstoffen binnen,
naar en uit de Europese Unie.
In deze rechtstreeks werkende Verordening wordt
onder meer bepaald dat voor de uitvoer van asbest-
bevattend afval naar het buitenland vooraf kennisge-
ving aan en toestemming van de bevoegde autoriteit
vereist is. Het is afhankelijk van het land van bestem-
ming of verzending wie de bevoegde autoriteit is. Bij
de overbrenging moet een begeleidend document
aanwezig zijn.

.. Verder zijn er nog drie -richtlijnen voor asbest,
namelijk voor asbest in het milieu, asbest in arbeids-
omstandigheden en asbest in producten, die door de
Lid-Staten moeten zijn omgezet in nationale regelge-
ving. De -richtlijn voor asbest in producten is recen-
telijk aangescherpt (/) en bevat nu een totaalver-
bod op het op de markt brengen en toepassen van
materialen en producten waaraan met opzet asbest is
toegevoegd.

Huidige regelgeving van het Ministerie van VROM
2 Asbest-verwijderingsbesluit en wijzigingsbesluiten

(Ministerie van ; Staatsblad , , Staats-
blad ,  en Staatsblad , ): Dit besluit
beoogt de verspreiding van asbest naar het milieu te
beperken. Het besluit bevat voorschriften voor het
verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken,
alsmede voor het in het kader van de uitoefening van
beroep of bedrijf verwijderen en afvoeren van asbest
uit objecten. Een object is een apparaat, transport-
middel, constructie of installatie, niet zijnde een
bouwwerk in de zin van de Woningwet. De voor-
schriften in het besluit voor het slopen van asbest uit
bouwwerken werken rechtstreeks totdat zij door
gemeenten zijn verwerkt in de gemeentelijke bouw-
verordening. Bij het besluit horen:
• de Publicatie standaardvoorschriften voor het

verwijderen van bepaalde asbestbevattende mate-
rialen door particulieren (Staatscourant , );

• de Regeling merkteken asbestverwijdering 
(Staatscourant , );

• de Regeling merkteken asbestonderzoek 
(Staatscourant , );

• het Koninklijk Besluit betreffende de inwerking-
treding van de artikelen van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit met betrekking tot asbestonderzoek
(Staatsblad , ).

• de Regeling sloop tuinbouwkassen met asbest-
bevattende voegkit (Staatscourant , )

Een herziene versie van het besluit, het ontwerp-
Asbest-verwijderingsbesluit , is op  juli 

gepubliceerd in Staatscourant , , pag –. 
Naar aanleiding van het ontwerp-Asbest-verwijde-
ringsbesluit  is een discussie ontstaan over de
herziening van de certificatiestructuur. Mede als
gevolg hiervan wordt een vertraging verwacht voor
het definitieve versie. Naar verwachting zal de defini-
tieve publicatie van het Asbest-verwijderingsbesluit
 en de Asbestverwijderingregeling  in het
najaar van  plaatsvinden. 
De gemeente en de politie zien toe op de naleving
van de voorschriften voor het slopen van asbest uit
bouwwerken. De Inspectie Milieuhygiëne en de
politie zien toe op de naleving van de voorschriften
voor het uit elkaar nemen van asbesthoudende
objecten.

3 Besluit asbestvrije frictiematerialen Wet milieu-
gevaarlijke stoffen
(Ministerie van ; Staatsblad , ): In dit
besluit wordt bepaald dat in personenauto’s, behou-
dens een aantal uitzonderingen, geen asbesthou-
dende frictiematerialen mogen worden toegepast. 
De Inspectie Milieuhygiëne ziet toe op de naleving
van dit besluit.
Op  februari  is een convenant tussen de Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van , en
een groot aantal bij de  aangesloten importeurs en
fabrikanten van voertuigen gesloten, waarin is afge-
sproken dat de betrokken importeurs en fabrikanten
met ingang van  juli  ter aflevering binnen
Nederland geen voertuigen invoeren of vervaardigen,
die zijn voorzien van asbesthoudende frictie-
materialen.

4 Asbestbesluit Milieubeheer
(Ministerie van ; Staatsblad , , inclusief
wijziging in Staatsblad , ): Dit besluit stelt
eisen aan de uitstoot van asbest naar de lucht door
bepaalde categorieën Wet-milieubeheerplichtige
bedrijven. De gemeente of provincie die de Wet-
milieubeheervergunning verleent, ziet tevens toe op
de naleving.

5 Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga)
(Ministerie van ; Staatsblad , , opnieuw
gepubliceerd in ongewijzigde vorm in Staatsblad
, ): In dit besluit wordt bepaald dat asbest-
houdend afval als gevaarlijk afval wordt aangemerkt,
met uitzondering van de volgende categorieën:
• Asbesthoudende afvalstoffen waarin de concentra-

tie asbest kleiner is dan  mg/kg droge stof.
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• Asbesthoudende afvalstoffen waarin de concentra-
tie asbest groter is dan  mg/kg droge stof, die
bestaan uit voorwerpen die in het afvalstadium
zijn geraakt, tenzij dit is geschied voordat zij de
gebruiker hebben bereikt. Voor de voorwerpen
geldt dat ze als heel en zodanig herkenbaar moeten
zijn: op gebroken en niet-herkenbare voorwerpen
is het gestelde onder het voorgaande gedachten-
streepje van toepassing.

• Asbesthoudend afval afkomstig uit particuliere
huishoudens, met uitzondering van afgegeven of
ingezamelde afvalstoffen die zijn aangewezen als
gevaarlijke afvalstof.

Verder is het besluit nog niet in werking getreden
voor de volgende afvalstoffen die derhalve (nog) geen
gevaarlijk afval zijn:
• asbesthoudend sloopafval uit bouwwerken;
• asbesthoudende remblokken en koppelingsplaten

uit voertuigen.

Per  januari  zullen het Baga en de Raaga
worden ingetrokken en worden vervangen door de
. De , die door de Europese Unie zal
worden ingevoerd, is een samenvoeging van de Euro-
pese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese
afvalstoffencatalogus. Met de  wil de Europese
Commissie het systematisch onderscheid tussen
gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen in de hele
Europese Unie harmoniseren. Meer informatie over
de  kunt u vinden op de internetsite van het
Ministerie van : www.minvrom.nl 
(zie de pagina milieu, hoofdstuk afval). 

6 Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
(Raaga)
(Ministerie van ; Staatscourant , ): 
In deze regeling wordt (niet-hechtgebonden) asbest-
houdend isolatiemateriaal in bouw- en sloopafval als
gevaarlijk afval aangewezen. Voorbeelden van niet-
hechtgebonden asbesthoudend isolatiemateriaal zijn
spuitasbest en leidingisolatie.

7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Ministeries van  en ; Staatsblad , ,
gewijzigd bij Staatsblad , ,  en ): 
Deze wet bevat voorschriften ter voorkoming en
vermindering van de verontreiniging de oppervlakte-
wateren.

8 Regeling met betrekking tot grenswaarden voor asbest
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Ministerie van ; Staatsblad , ): Deze
regeling stelt eisen aan de lozing van asbesthoudend
afvalwater door bedrijven die asbest produceren,
vervaardigen of industrieel afwerken. De beheerder
van het betreffende water (dikwijls een waterschap)
ziet toe op de naleving van de regeling.

9 Stortbesluit bodembescherming Wet bodembescherming
(Ministerie van ; Staatsblad , ): In dit
besluit wordt onder meer bepaald dat asbestbevat-
tende afvalstoffen:
• zodanig moeten worden gestort dat asbestvezels

niet kunnen vrijkomen;
• zodanig moeten worden behandeld, verpakt of

afgedekt dat er geen asbestvezels in het milieu
terecht kunnen komen;

• door het treffen van voorzieningen niet met
andere afvalstoffen vermengd kunnen geraken.

De vergunningverlener van de stortplaats (provincie
of gemeente) moet de bovengenoemde voorschriften
sinds uiterlijk  maart  in de vergunning hebben
opgenomen en ziet toe op de naleving.

10 Besluit stortverbod afvalstoffen
(Ministerie van ; Staatsblad , ): 
Dit besluit bevat onder meer een verbod bepaalde
categorieën afvalstoffen op een stortplaats te storten.
Zodra er een betaalbare techniek beschikbaar is
waarmee de asbestvezels in asbestbevattend afval
vernietigd kunnen worden, zal een dergelijk verbod
voor asbestbevattend afval in werking treden

11 Regeling Bouwbesluit materialen 1998
(Ministerie van ; Staatscourant , ): 
Op  september  is de Regeling Bouwbesluit
materialen  in werking getreden. De Regeling
bevat een prestatie-eis en een bepalingsmethode
voor de asbestconcentratie in bouwwerken. In de
nota van toelichting bij de Regeling is tevens een
beoordelingsmodel opgenomen. In de meeste geval-
len volstaat toepassing van het veel eenvoudigere en
goedkopere beoordelingsmodel om te bepalen of
maatregelen noodzakelijk zijn. Door de Regeling
wordt het voor een gemeente veel eenvoudiger een
eigenaar van een bouwwerk waarin de asbestconcen-
tratie te hoog is, aan te schrijven tot het treffen van
maatregelen.

12 Besluit asbestwegen Wms
(Ministerie van ; Staatsblad , ). 
Dit besluit, dat de Regeling asbestwegen Wms
vervangt, houdt in dat eigenaren van asbestbevat-
tende wegen waarvan de chrysotielconcentratie plus
tien maal de amfiboolconcentratie, beide bepaald
volgens  , hoger is dan  milligram per
kilogram, op uiterlijk  januari  maatregelen
moeten hebben getroffen om te voorkomen dat
gebruikers van deze wegen aan asbest worden bloot-
gesteld. Deze maatregelen kunnen bestaan uit
verwijdering van het asbestbevattende materiaal
door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf of uit
afdekken met asfalt, beton of klinkers. Voor
bepaalde categorieën eigenaren geldt een uiterste
datum van  juli  in plaats van  januari .
Bij het besluit hoort de Regeling nadere eisen
asbestwegen Wms (Staatscourant ,  met een
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rectificatie in Staatscourant , ) en de minis-
teriële regeling waarin de uiterste saneringsdatum
voor bepaalde categorieën eigenaren is uitgesteld
naar  juli  (gepubliceerd in Staatscourant van 
 mei ).
De -inspectie houdt toezicht op de naleving
van het besluit.

13 Saneringsregeling asbestwegen Twente
(Ministerie van ; Staatscourant , )
Deze saneringsregeling bevat de mogelijkheid voor
eigenaren van asbestbevattende wegen rondom de
voormalige asbestfabriek in de gemeente Goor, niet
zijnde overheden, die aan bepaalde voorwaarden
voldoen, om eenmalig een financiële bijdrage in de
vorm van een maatregel toegekend te krijgen. Deze
maatregel bestaat, ter keuze aan de eigenaar, uit het
laten verwijderen van het asbest door een deskundig
asbestverwijderingsbedrijf of uit het laten aanbren-
gen van asfalt, beton of klinkers op de weg. Eigena-
ren moeten ook een eigen bijdrage betalen, behalve
voor het laten asfalteren van de weg. Aanvragen
moesten voor  oktober  in het bezit zijn van
InfoMil 

14 Saneringsregeling overige asbestwegen
(Ministerie van ; Staatscourant , ) 
Deze saneringsregeling lijkt sterk op de Saneringsre-
geling asbestwegen Twente. De regeling is van
toepassing op eigenaren van asbestwegen rondom
de voormalige asbestfabriek in de gemeente Harder-
wijk. Aanvragen moesten voor  juni  in het
bezit zijn van InfoMil

15 Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen
(Ministerie van ; Staatscourant , , met
rectificaties in Staatscourant ,  en ,
). Tijdens de uitvoering van de Saneringsregeling
asbestwegen Twente is er ten onrechte vanuit gegaan
dat zich in de gemeente Haaksbergen geen asbest-
wegen binnen een straal van  kilometer rond het
grondgebied van de gemeente voormalige gemeente
Goor zou bevinden. Hierdoor heeft in de gemeente
Haaksbergen onvoldoende voorlichting plaatsge-
vonden. Daarom is de Saneringsregeling asbestwe-
gen Twente alsnog opengesteld voor wegen in de
gemeente Haaksbergen (Saneringsregeling asbestwe-
gen Haaksbergen). Aanvragen moesten voor 
november  in het bezit zijn van InfoMil 

Toekomstige regelgeving van het 
Ministerie van VROM
16 Besluit asbestinventarisatie in niet-sloopsituaties

Dit besluit zal een verplichting bevatten voor eige-
naren van bepaalde gebouwen met een relatief hoge
kans op de aanwezigheid van (losgebonden) asbest
om in niet-sloopsituaties een asbestinventarisatie te
laten uitvoeren door een deskundig asbestinventari-
satiebedrijf. Tevens zal dit besluit criteria bevatten
om de vraag te kunnen beantwoorden of en zo ja

welke maatregelen na de asbestinventarisatie
moeten worden genomen. Doel van het besluit is
blootstelling aan asbest van gebruikers van deze
gebouwen te voorkomen en het vrijkomen van
asbestvezels bij (kleinschalige) onderhoudswerk-
zaamheden tegen te gaan. 
Omdat de uitvoering en handhaving van dit besluit
(grote) gevolgen kan hebben voor Nederlandse
gemeenten wordt een inventarisatie uitgevoerd naar
de mogelijke modellen voor uitvoering en hand-
having van het besluit. Mede hierdoor is de
oorspronkelijk planning van dit besluit niet haal-
baar. De herziene planning is gericht om uiterlijk in
 een ontwerp-besluit voor te publiceren in de
Staatscourant.

16 Productenbesluit asbest
In  zal het ontwerp-Productenbesluit asbest
worden gepubliceerd. Door middel van dit besluit
zal -richtlijn / worden geïmplementeerd.
In deze richtlijn wordt het op de markt brengen en
gebruik van producten waaraan asbest opzettelijk is
toegevoegd, verboden. Voorts zullen in dit besluit
alle overige productvoorschriften ten aanzien van
asbest worden opgenomen. Deze voorschriften
staan nu nog in verschillende besluiten, namelijk
het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Warenwet-
besluit asbest, het Besluit asbestvrije frictiemateria-
len Wet milieugevaarlijke stoffen en de Regeling
Bouwbesluit materialen .

Huidige regelgeving van het Ministerie van SZW
17 Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 4, afdeling 5

(asbest)
(Ministerie van ; Staatsblad , ): 
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, dat sinds  juli  het Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenbesluit vervangt, stelt regels
aan het beroepsmatig werken met en beroepsmatige
blootstelling aan asbest. Sinds  juli  is de
beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest
verboden. Het besluit is van toepassing op werk-
gevers, werknemers en zelfstandigen. 

Bij het besluit hoort de Arbeidsomstandigheden-
regeling (Staatscourant , ), waarin de vrijstel-
lingen van bepaalde voorschriften van het
Arbeidsomstandighedenbesluit beschreven zijn.
Voorts zijn er in de Staatscourant beleidsregels voor
de arbeidsomstandighedenwetgeving ten aanzien
van asbest gepubliceerd. Het betreft de volgende
beleidsregels:
• .: Doeltreffend meten van asbeststof in 

de lucht.
• .: Sanitaire voorzieningen bij overschrijden

actieniveaus asbeststof in de lucht en bij asbest-
sloop.

• .: Melding slopen asbest of crocidoliet.
• .: Voorschriften eindmeting bij asbestsloop.
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18 Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5
(bouwproces)
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, dat sinds  juli  het Bouwprocesbesluit
Arbeidsomstandighedenwet vervangt, beoogt de
coördinatie van verantwoordelijkheden met betrek-
king tot arbeidsomstandigheden op de bouwplaats
te bewerkstelligen. Het begrip bouwplaats betreft
hier niet alleen de bouwplaats waar alleen ‘bouwar-
beid’ plaatsvindt, maar geldt ook voor ‘bouwplaat-
sen waar bouwactiviteiten plaatsvinden terwijl het
bouwwerk/object door de bewoner/gebruiker in
gebruik blijft. De eerder genoemde coördinatie is
gericht op het tot stand brengen van een goede
samenwerking tussen de betrokken partijen.
Het besluit voorziet in de implementatie in de
nationale wetgeving van de -richtlijn betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaat-
sen. In de richtlijn zijn voorschriften gegeven die de
veiligheid en gezondheid van de werknemers op de
bouwplaats beogen te waarborgen. De -richtlijn
richt zich tot alle bij het bouw(sloop)proces betrok-
ken partijen, met het oog op de verbetering van de
arbeidsomstandigheden in de bouw, waaronder ook
begrepen wordt het slopen respectievelijk demonte-
ren van bouwwerken/objecten. Het gaat hierbij om
het hele traject van de ontwerp/onderzoeksfase tot
en met de uitvoeringsfase. Niet alleen de werkgevers
en werknemers, maar ook zelfstandigen, opdracht-
gevers en ontwerpers/adviseurs worden, op basis van
hun rol en positie in het proces, belast met een deel
van de zorg voor veiligheid en gezondheid van dege-
nen die op de bouwplaats werkzaam zijn.

19 Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 8, afdeling 1
(persoonlijke beschermingsmiddelen)
(Ministerie van ; Staatsblad , ): 
Dit onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit, dat sinds  juli  het Arbeidsomstandighe-
denbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen
vervangt, stelt regels aan de keuze, het gebruik en
het onderhoud van persoonlijke beschermingsmid-
delen.

20 Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen
(Ministerie van ; Staatsblad , , laatstelijk
gewijzigd bij besluit in Staatsblad , ): Dit
besluit, dat gebaseerd is op de Wet op de gevaarlijke
werktuigen (Staatsblad , ), regelt de kwali-
teitseisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Huidige regelgeving van het Ministerie van VWS
21 Warenwetbesluit asbest

(Ministerie van ; Staatsblad , ): 
Dit besluit regelt welke asbestbevattende producten
zijn verboden en op welke wijze asbestbevattende
producten moeten worden geëtiketteerd. De
Inspectie Gezondheidsbescherming ziet toe op de
naleving. Het besluit heeft nauwelijks praktische
betekenis meer omdat het Arbeidsomstandigheden-
besluit een verdergaand verbod op de toepassing en
verkoop van asbestbevattende producten bevat.

Huidige regelgeving van het Ministerie van V&W
22 Reglement betreffende het vervoer over land gevaarlijke

stoffen Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1997 (VLG)
(Ministerie van ; Staatscourant , ): Het
reglement  bevat voorschriften voor het vervoer
van asbesthoudende producten en asbesthoudend
afval over de weg. De voorschriften zijn niet van
toepassing op:
• hechtgebonden asbest (producten en afval), waar-

uit geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels
kunnen vrijkomen;

• asbesthoudende fabrikaten (producten en afval)
die zodanig zijn verpakt dat tijdens het vervoer
geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels
kunnen vrijkomen.

De daartoe aangewezen ambtenaren van de Rijks-
verkeersinspectie zien toe op de naleving van de
voorschriften.

23 Reglement betreffende het vervoer over de spoorweg van
gevaarlijke stoffen Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1997
(VSG)
(Ministerie van ; Staatscourant , ): 
Dit reglement vertoont inhoudelijk grote overeen-
komsten met het Reglement betreffende het vervoer
over land van gevaarlijke stoffen. De daartoe aange-
wezen ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie
zien toe op de naleving van de voorschriften.

24 Deltawet grote rivieren
(Ministerie van ; Staatsblad , ): 
Op  april  is de Deltawet grote rivieren in
werking getreden. Artikel  van deze wet stelt dat
voor het realiseren van de in deze wet bedoelde
werken de wettelijke voorschriften krachtens welke
daarvoor een vergunning, ontheffing, vrijstelling of
enig ander besluit vereist is, buiten toepassing. Dat
betekent onder meer dat voor het slopen van oude
bouwwerken geen sloopvergunning vereist is. Wel
blijven de voorschriften in de bouwverordening
voor het slopen van asbest uit bouwwerken (die
afkomstig zijn uit artikel  van het Asbest-verwijde-
ringsbesluit) van kracht. Deze voorschriften zijn in
beginsel van toepassing op iedereen die asbest uit
een bouwwerk verwijdert of laat slopen. De voor-
schriften die alleen voor de houder van de sloopver-
gunning gelden, worden door de Deltawet grote
rivieren buiten werking gesteld.
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Huidige regelgeving van provincies en gemeenten
25 Model-provinciale milieuverordening en provinciale

milieuverordening
(Interprovinciaal Overleg en individuele provin-
cies): Artikel . van de Wet milieubeheer stelt dat
de provincie ter bescherming van het milieu een
provinciale milieuverordening () moet vaststel-
len. De  dient onder meer regels te bevatten
aangaande de afvoer en verwerking van de in de
verordening aangewezen categorieën afvalstoffen. 
Er is een Model- opgesteld.

26 Model-bouwverordening en gemeentelijke bouw-
verordening
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten en indivi-
duele gemeenten): De gemeentelijke bouwverorde-
ning bevat onder meer voorschriften voor het
slopen van asbest uit bouwwerken. Voor het verwij-
deren van asbest zijn voorschriften opgenomen in
het Asbest-verwijderingsbesluit. Deze voorschriften
hebben voor het slopen van asbest uit bouwwerken
een directe werking totdat ze in de gemeentelijke
bouwverordening zijn verwerkt. Gemeenten zijn
verplicht om binnen één jaar na het van kracht
worden van de voorschriften van het Asbest-verwij-
deringsbesluit voor het slopen van asbest uit bouw-
werken hun bouwverordening in overeenstemming
met deze voorschriften te hebben gebracht. Als
hulpmiddel voor de gemeenten brengt de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten () een
Model-bouwverordening (mbv) uit:
De  heeft op  maart  de e serie wijzi-
gingen van de mbv  uitgebracht. Hierin zijn de
voorschriften van het Asbest-verwijderingsbesluit
voor het slopen van asbest uit bouwwerken, met
uitzondering van de voorschriften voor asbestinven-
tarisatie voorafgaand aan sloop, verwerkt. Deze
voorschriften moeten sinds uiterlijk  juni  in
de gemeentelijke bouwverordening zijn verwerkt.
Voorts heeft de  op  juli  de e serie wijzi-
gingen van de mbv  uitgebracht. Hierin zijn de
voorschriften van het Asbest-verwijderingsbesluit
voor asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop van
asbest uit bouwwerken verwerkt. Deze voorschriften
moeten sinds  juni  in de gemeentelijke
bouwverordening zijn verwerkt.
Ten slotte heeft de  op  juni  de e serie
wijzigingen van de mbv  uitgebracht. Hierin
zijn de voorschriften van het Besluit tot wijziging
van het Asbest-verwijderingsbesluit verwerkt. Deze
voorschriften moeten voor  april  in de
gemeentelijke bouwverordening zijn verwerkt.
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Toelichting bij de lijst met kwaliteitsfactoren
Asbestbevattende waren kunnen aan de hand van de
mate van gebondenheid van de asbestvezels globaal in
twee categorieën verdeeld worden verdeeld: hechtge-
bonden en niet hechtgebonden. Gebruik van produc-
ten van de laatste categorie kan gemakkelijk aanleiding
geven tot afgifte van vrije vezels in de lucht. De als
gevolg hiervan optredende blootstelling is uit oogpunt
van volksgezondheid onaanvaardbaar.
De hechtgebondenheid van asbest in asbestbevattende
materialen wordt bepaald volgens de glasparel-straal-
test. (De methode is vastgelegd in een besluit van 
 augustus , het Warenwetbesluit asbest, Staats-
blad , nr. ) Met behulp van deze test wordt een
‘kwaliteitsfactor’ vastgesteld. Wanneer deze kwaliteits-
factor , of hoger is wordt het betreffende materiaal
gezien als hechtgebonden.
 heeft in het verleden voor een aantal veelgebruikte
asbesttoepassingen deze ‘kwaliteitsfactor’ bepaald. 

De resultaten zijn neergelegd in onderstaande lijst. 
Met nadruk wordt gesteld dat deze lijst alleen betrek-
king heeft op nieuwe, niet verweerde producten. Voor
oude producten of producten die verweerd zijn kan
geen betekenis aan de opsomming in deze lijst gegeven
worden. Meestal kan op basis van ervaring en vergelij-
king met bekende referentiematerialen een redelijke
schatting worden gemaakt* van de hechtgebondenheid
van asbesthoudende materialen. Bij twijfels over de
hechtgebondenheid kunnen desgewenst asbestconcen-
tratiemetingen in de lucht worden uitgevoerd. Met
nadruk moet worden gesteld dat ook de als ‘hecht-
gebonden’ aangeduide asbesthoudende materialen niet
bewerkt of beschadigd mogen worden.
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* Om tot een meer eendui-
dige beoordeling van risico-
volle asbesthoudende mate-
rialen te komen zal in toe-
komstige normstelling een
aantal materialen/toepassin-
gen op een ‘zwarte lijst’
worden geplaatst. Tot dit
moment wordt de risico-
schatting middels een score-
model uitgevoerd op basis
van de huidige normstelling
zoals vastgelegd in de 

 of het Bouwbesluit
Materialen 

Bijlage 5

Kwaliteitsfactoren bepaald volgens 
de glasparelstraaltest 

Code Materiaal Figuurnr. Coating Ongeperst 1 x 2 x Geauto- Kunststof Asbest- Slijtdiepte Kwaliteits-

in bijlage 3 geperst geperst claveerd matrix gehalte in mm factor K

in % na 5 min.

stralen

4 AC-golfplaat met gespoten coating ✕ ✕ 11,1 < 0, 01 > 100

8 AC-plaat met coating ✕ ✕ ✕ 17,8 < 0,01 > 100

14 AC-plaat met coating 1 ✕ 22,5 < 0,01 > 100

25 Bakelieten handvat ✕ < 0,01 >100

32 Pakkingmateriaal, type 4 4 ✕ 61 < 0,01 50

31 Pakkingmateriaal, type 2 2 ✕ 65 < 0,01 33

1 AC-dakleien met coating 15 ✕ ✕ 10,5 0,08 5–10

2 AC-dakleien met coating ✕ ✕ 10,5 0,11 3–5

26–30 Vinyl vloertegels ✕ 14 0,03 5

9 AC-plaat, dubbelgeperst ✕ 9,9 0,03 2

10 Idem ✕ 9,9 0,09 1,4

39 AC vlakke plaat enkel geperst (ref.) 9 ✕ 11 0,08 1

15a AC vlakke plaat 3 mm dik ✕ 7 0,67

21 Remvoering  (klein) 3 ✕ 67 0,05 0,8–1,0

11 Asbestcement  profiel 5 geëxtrud. 19,8 0,09 0,71

7 AC vlakke plaat 10 ✕ ✕ 12,8 0,04 0,67

18 Remvoering (groot) 8 ✕ 51 0,03 0,5

15b AC vlakke plaat, 5 mm dik 11 ✕ 7 0,33 v* 0,45

0,19*

16 Idem, echter 6 mm dik 6 ✕ 15 0,17 0,45

5 Asbest board ✕ 15,6 0,3 0,3

6 Idem ✕ 16,1 0,29 0,29

33 Vloerbedekking onderlaag 7 ✕ 50–60 0,8 0,26

34 Brandwerende plaat 13 60–70 0,05

35 Asbestkarton 14 ✕ 53 3 0,012
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Grote Marktstraat 43

2511 BH Den Haag

Postbus 30732

2500 GS Den Haag

Telefoon (070) 361 05 75

Fax (070) 363 33 33

E-mail info@infomil.nl

Website www.infomil.nl

Extra exemplaren zijn aan te vragen 

bij het Distributiecentrum VROM, 

telefoon (0900) 80 52 (€ 0,20), 

met vermelding van nummer 14298/174.
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