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Wat is asbest?



Asbest …



…….is een natuurproduct

brok asbestgesteente



..is een mineraal;

..heeft een bijzondere kristalvorm;

..heeft een naaldvormige vezelstructuur;

..is zeer klein van afmetingen;

..heeft enkele bijzondere eigenschappen;

..was(!) zeer goedkoop.



Soorten asbest

• chrysotiel (witte asbest) 80%

• crocidoliet (blauwe asbest) 15%

• amosiet (bruine asbest) 5%



Asbest door een microscoop

chrysotiel (witte 
asbest)

Opname REM (TNO)



Asbest door een microscoop

crocidoliet

(blauwe asbest)

Opname REM (TNO)



Asbest door een microscoop

amosiet 

(bruine asbest)

Opname REM (TNO)



Eigenschappen

• Bestand tegen zeer hoge 
temperaturen;

• Thermisch en elektrisch 
isolerend;

• Chemisch resistent;

• Trekvast;

• Slijtvast;

• Waterafstotend.



kortom..

….asbest is onverwoestbaar

(letterlijke betekenis van het Griekse “asbestos”)



Risico’s en normen



Gezondheidsrisico’s

Inademing van hoge

concentraties losse vezels

gedurende lange tijd;

Blootstelling kan na 30-40

jaar leiden tot fatale long-

aandoeningen;

Komt hoofdzakelijk voor in

bepaalde beroepsgroepen.





Onderverdeling naar 
emissierisico’s

• Hechtgebonden asbesthoudend materiaal

• Niet-hechtgebonden asbesthoudend 
materiaal



Emissierisico’s 

Lage risico’s:

• Bij hechtgebonden 
materialen;

• Bij verbod op be- en 
verwerken;

• Bij incidentele 
blootstelling.

Hoge(re) risico’s:

• Bij niet-hechtgebonden 
materialen;

• Bij asbeststof;

• Bij be- en verwerken;

• Bij langdurige blootstelling.



Normen buitenlucht milieu en 
Arbo

• Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)
100.000 veq/m³

• Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR)

1.000 veq/m³

• Grenswaarde Arbo

10.000 v/m³



Toepassingen



• Aanwezig in > 3.500 verschillende 
producten;

• 7,5 miljoen m2 dakbedekking (golfplaten);

• 1 miljoen m2 vloerbedekking;

• 37.000 km1 waterleiding- en rioolbuizen;

• Toegepast in bijna ieder gebouw tussen 
1960 en 1994. 

• Vanaf 1994 geen toepassingen meer.





kenmerken

• Zie: ‘eigenschappen’

• Wafelstructuur

• Vezelachtig materiaal 
op breukvlakken

• Asbestverdacht  ≠
asbesthoudend!



voorbeelden



vensterbankpaneel



ventilatiekanaal in badkamer



plafondbeplating in meterkast 



asbestkoord in moederhaard 



plafondbeplating in garage



borstweringspaneel



colovinyl tegels



plaatmateriaal tegen dakbeschot



vloerzeil (asbest onderlaag)



golfplaten dakbedekking



wettelijk voorgeschreven 
waarschuwingssticker asbest



Algemene verbodsbepalingen

Het is verboden asbest 
en asbesthoudende 
producten te verspuiten, 
bewerken, verwerken en in 
voorraad te houden.

(Productenbesluit Asbest 2005)



Asbestonderzoek



algemene bepalingen

• Ieder bouwwerk dat voor 1994 is gebouwd, is 
‘asbestverdacht’

• Voorafgaand aan het uitvoeren van 
werkzaamheden (ongeacht de aard) dient een 
asbestinventarisatie te worden uitgevoerd 
door een gecertificeerd bedrijf.



algemene bepalingen

• Voor het verwijderen van asbest uit een 
bouwwerk dient een omgevingsvergunning
door de gemeente te zijn verstrekt;

• Deze wordt alleen verstrekt indien een 
volledig asbestinventarisatierapport is 
verstrekt aan de gemeente.



certificatie van een onderzoeksbedrijf

• grondslag: certificatieschema SC 540 
(asbestinventarisatie), opgesteld door 
Stichting Certificatie Asbest / SCA

• merktekens:



uitvoering onderzoek

• Bouwwerk wordt volledig visueel 
geïnspecteerd;

• Van verdachte asbestbronnen wordt een 
materiaalmonster genomen.



uitvoering onderzoek

• Materiaalmonsters worden geanalyseerd door 
gespecialiseerde laboratoria;

• Analyseresultaten vormen de basis voor het 
inventarisatierapport.



uitvoering besmettingsonderzoek

• Bij mogelijke besmettingen wordt een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd op basis 
van de NEN 2991;

• Analyses m.b.v. elektronenmicroscoop;

• Resultaten bepalen de te nemen maatregelen.



Asbestverwijderen.

Wat komt er bij kijken?



wettelijke eisen

• Aannemer dient te zijn gecertificeerd

(procescertificaat SC530)

• Verantwoordelijke moet beschikken over een 
persoonscertificaat (‘DTA’)

• Saneerders dienen te beschikken over een 
persoonscertificaat (‘DAV’)

• Uitgebreide maatregelen voor persoonlijke 
bescherming (‘maanmannetjes’)

• Afscherming werkgebied binnen (‘containment’)



werken in een containment



randvoorwaarden uitvoering

• Vervaardiging “Werkplan Asbestsanering”.

• Uitgebreide arbeidshygiënische maatregelen 
(“decontaminatie”)

• Melding aan Arbeidsinspectie, gemeente.

• Afval zorgvuldig en luchtdicht verpakken, 
afvoeren en storten. Stortbewijs!

• Eindcontrole door onafhankelijk laboratorium.

• Controle door Certificerende Instelling.



Eindbestemming asbesthoudend afval



BME Groep

BME Asbestconsult bv
Asbestinventarisatie conform SC540; risicobeoordeling conform NEN 
2991; validatie onderzoek

BME Ingenieurs bv
Projectvoorbereiding, directievoering en toezicht bij asbestsaneringen 
en bouwkundige sloop 

BME Opleidingen bv
Kennisoverdracht uitvoering asbestsanering; uitvoering asbestinven-
tarisaties; toezicht en handhaving overheden; asbestherkennen; 
vakgebied asbest in bodem; vakgebied veiligheid.

Stichting Asbest Advies Centrum/AAC
Verrichten van onderzoek, en het verstrekken van informatie over
vraagstukken op het terrein van asbest.

De Limiet 28 Postbus 193 tel. (0347) 370255
4131 NR Vianen 4130 ED Vianen fax (0347) 370112
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