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Inhoudsoverzicht vakblad Asbestmagazine  
Jaargangen: 2009 t/m november 2017 
 
 
Itemnr. Onderwerp 
 

ASBESTMAGAZINE - NOVEMBER 2017  [online-versie] 
1 Interview: Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel. De stand van zaken 

rondom het plan van aanpak verwijderen asbestdaken Overijssel. 
2 Certificatieschema's op de schop: wat merkt de opdrachtgever hier van? Sinds 1 maart 

van dit jaar (2017) zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het certificatieschema 
voor asbestinventarisatie en asbestsanering. 

3 Sloop IJsselcentrale Harculo is uitdagende klus. ‘Het is één van de grootste industriële 
sloopprojecten van de laatste jaren.’ 

4 Verwijderen van asbestdaken; bezint eer ge begint! Niet alleen voor asbestsaneerders is 
het belangrijk de asbestregels na te leven, maar ook voor particulieren en bedrijven. 

5 Raad van State oordeelt over openbaarmaking asbestovertredingen. 
6 Campagne Elke vezel telt! VERAS 
7 Verbod asbestdaken kost woningcorporaties onnodig veel geld. AEDES 
8 Meerwaarde eindbeoordeling van asbestsaneringsprojecten. FENELAB 
9 De werkgever aansprakelijk stellen, makkelijker gezegd dan gedaan. 
10 Het mentorschap: Startende professionals helpen op weg naar het DAV-2 certificaat.      
11 Asbest en de WOZ-waarde. 
12 Onderzoeks- en waarschuwingsplicht. 
 
 

ASBESTMAGAZINE - JULI 2017  [online-versie]  
13 Interview: Gidus Buisman, directeur Kiwa Compliance. Op 1 januari 2017 zijn Oesterbaai 

en Saferspaces samen verder gegaan onder de nieuwe naam Kiwa Compliance. 
14 Schade door onrechtmatige stillegging. Door een stilleggingsbesluit aan te vechten, kan 

een saneringsbedrijf zijn schade verhalen op de overheid en eventuele schadeclaims van 
derden afwentelen. 

15 Effectiviteit ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Het subsidiebedrag wordt 
veelal gezien als een druppel op de gloeiende plaat. 

16 Twintig procent van de Nederlandse liften bevat nog asbest. Bij het onderhoud en de 
modernisering van liften kunnen de betrokkenen met asbest te maken krijgen. 

17 Webtool Certificatieschema Asbest. VERAS 
18 Bewijsregels in bestuursrechtelijke boetezaken. 
19 Inspectie SZW en Omgevingsdienst NL gaan nauwer samenwerken in asbestketen. SZW 
20 Centraal examineren door asbestlaboratoria. FENELAB 
21 Kennis schept verplichtingen. 
22 Wateringen: de vervuiler betaalt. 
23 Barrièremodellen in strijd tegen illegale asbestverwijdering. 
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ASBESTMAGAZINE - APRIL 2017 [online-versie] 
24 Nieuwe asbestwetgeving zorgt voor kansen en bedreigingen. Wat zijn de gevolgen voor 

uw bedrijfsvoering? 
25 Juridische risico's van een stillegging Asbestsanering ligt onder een vergrootglas. 
26 Ik heb een asbestdak . Wat nu? ‘Versnellingsaanpak asbestdaken sanering’. 
27 Asbestsaneerders en de bouw-cao. Vallen  de activiteiten van een asbestsaneerder 

onder de bouw-cao en daarmee onder de bijbehorende regeling die het betalen van 
pensioenpremie verplicht stelt? 

28 Voor al die andere asbestslachtoffers uit de Etna-geschiedenis. 
29 Voor alle partijen die met asbest te maken krijgen, staan er dit jaar belangrijke 

veranderingen op stapel. Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? 
30 Uit de praktijk: waarom een uitgebreide voorbereiding van elk project zo belangrijk is. 

‘Wie goed voorbereidt, werkt snel en netjes.’ SZW 
31 Als de brand geblust is. ‘Is het gezondheidsrisico weg als de brand is geblust?’ 
32 Wanneer is een asbestclaim verjaard? 
33 Kan de opdrachtgever de onderaannemer rechtstreeks aansprakelijk stellen? 
34 Wat zijn de mogelijkheden voor het selecteren van de ‘beste partijen’ bij de 

aanbesteding van asbestsaneringen? 
 
 

ASBESTMAGAZINE - DECEMBER 2016 [online-versie] 
35 Interview: Hans Horlings, wethouder Bouw- en Woningtoezicht gemeente Midden-

Delfland. ‘Wij willen nú de risico’s in kaart brengen en deze zoveel mogelijk beperken.’ 
36 Overtreding veiligheidsvoorschriften door werknemer. Een werkgever kan (veel) last 

krijgen indien de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd . 
37 Goede afspraken maken over onvoorzien asbest. 
38 Interview: Jan Tempelman: ‘Voorkomen dat we onder tijdsdruk dezelfde fouten maken 

als in het verleden.’ 
39 Landelijk Asbestvolgsysteem. Het LAVS heeft tot doel de transparantie en veiligheid 

binnen de asbestsector te vergroten en het doorlopen van wettelijke procedures te 
vergemakkelijken. 

40 Wettelijke verplichtstelling voor asbestinventarisatie- en saneringsprojecten 
41 Interview: Arjan Hol, VERAS. ‘De achterliggende periode is een zware tijd geweest voor 

de branche als gevolg van de economische crisis.’ 
42 Landmeters en asbestspecialisten werken samen; geo-data inzetten voor de 

inventarisatie van asbestdaken. 
43 Voor woningcorporaties en toeleveranciers is samenwerking in de keten 'the key to 

success.' TNO 
44 Asbestafval. Hoe past 130 miljoen vierkante meter asbestdaken in een kuil?    
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ASBESTMAGAZINE - AUGUSTUS 2016 [online-versie] 
45 ‘Hoe om te gaan met de maatschappelijke perceptie van risico's in het asbestbeleid.’ 

Beleving van risico's speelt nauwelijks een rol in het Nederlandse risicobeleid, ook niet 
als het gaat om asbest. 

46 Het dak gaat eraf! Wat gebeurt er eigenlijk indien een asbestdak er na 2024 niet af is 
gehaald? 

47 Interview: Erik Lievers, gedeputeerde provincie Overijssel: ‘Hoe kun je asbest op jouw 
dak het best verwijderen? Wat doe je met een nieuw dak en hoe kun je dat het beste 
financieren?’ 

48 Adembeschermingsmiddelen – Het Arbobesluit eist garantie op juist gebruik van 
passende adembeschermingsmiddelen. 

49 Gericht en evenwichtig handelen bij calamiteiten. ‘Onmisbaar bij professioneel 
calamiteitenmanagement zijn drie hoofdzaken: goede voorbereiding, structuur en 
transparantie.’ 

50 9.000 kilometer fietsen als eerbetoon. Het verhaal van Duco van Dalen. Zijn vader kreeg 
mesothelioom; een dodelijke en ongeneeslijke ziekte. 

51 Voor wie komt de rekening van extra asbest? Voor de opdrachtgever of 
opdrachtnemer? 

52 Eerste ervaringen met herziene NEN 5707 positief. De NEN 57071 beschrijft de 
werkwijze voor de uitvoering van onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest 
in bodem. 

53 Overzicht asbest wet- en regelgeving. samenvatting van de wet- en regelgeving die geldt 
voor gebouwen en objecten voor het werken aan/bij asbest en het verblijven in een 
ruimte met asbest. 

54 Pleidooi voor meer nuchterheid over asbest. ‘Er is dringend verandering nodig in de 
manier waarop omgegaan wordt met asbest.’ 

55 In-situ meten van asbest. Als een in-situ meetmethode voldoende betrouwbaar is om 
gevalideerd en gecertificeerd te kunnen worden, zou dat een grote besparing kunnen 
betekenen qua tijd en kosten. 

 
 

ASBESTMAGAZINE - APRIL 2016 [online-versie] 
56 Interview: Daan Prevoo, gedeputeerde provincie Limburg: ‘Limburg koerst op 

asbestvrij.’ 
57 In compliance komen én blijven. Een organisatie die volgens alle vereisten werkt is 'in 

compliance'. 
58 Trillings- en deformatiemetingen voorkomen extra asbestrisico's. 
59 Interview: Sjaak Burgers, Longarts bij het Antoni van Leeuwenhoek: Hoe gevaarlijk is 

asbest nu eigenlijk? Op het eerste gezicht een makkelijke vraag. 
60 Voorkom overbodige kosten en onnodige onderzoeken. 
61 'De Arbeidsinspectie heeft nooit mijn werkplek gecontroleerd' 
62 'Ik bracht het asbest naar huis en nu is mijn vrouw ziek' 
63 Interview: Jan Warning, kersverse directeur IAS. ‘IAS is het resultaat van een uniek 

convenant tussen partijen met heel 65 verschillende belangen.’ 
64 Voorkomen van valgevaar bij saneren van asbestdaken. 
65 Validatie, eenduidigheid ontbreekt. 
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66 Inzet arbeidshygiënist kan asbestsanering goedkoper maken. 
67 Berekening van een Arboboete. 
68 Landelijk Asbestvolgsysteem stuwende kracht achter doeltreffende aanpak. ‘Overal en 

altijd in control met asbest.’ 
 

 

ASBESTMAGAZINE - JANUARI 2016    [online-versie] 
69 Interview: Mark Geers, programmaleider bij de Inspectie SZW. ‘Ik denk dat het 

asbestrisico bij veel sectoren en bedrijven nog helemaal niet zo goed op het netvlies 
staat.’ 

70 Asbestverplichtingen van vastgoedeigenaren. In de praktijk zijn vastgoedeigenaren lang 
niet altijd voldoende bekend met hun verplichtingen rond asbestveiligheid . 

71 Interview: Ruud Hoosemans, Landelijk programmamanager Agro Asbest Veilig. ‘Het 
verwijderen van asbestdaken in de agrarische sector, maar ook voor bedrijven en 
particulieren, vraagt om een veel krachtiger en geïntegreerde aanpak.’ 

72 Bijzonder project: Asbestsanering in Alphen a/d Rijn; hoogstandje van kennis en 
ervaring. 

73 Aankoop pand: ‘Het rapport van het asbestinventarisatiebureau zag er zo mooi uit…’ 
74 Mag je een huurovereenkomst ontbinden vanwege de aanwezigheid van asbest? 
75 Asbesthoudende pakkingen. Met enige regelmaat worden in de procesinstallatie nog 

asbesthoudende pakkingen aangetroffen. 
76 Ontruimen na asbestvondst? Overleg met de GGD! 
77 Interview: Jan Tempelman. Geridderd vanwege zijn verdiensten voor de 

asbestbestrijding in Nederland. 
78 Asbest in gebouwen, asbestcementleidingen, bodem, puin en wegen (deel 2). 
79 Interview: Leo Veldhuis, voorzitter VAVB. ‘Je kunt met z'n allen wachten op meer 

subsidie maar dat zal de oplossing niet zijn.’ 
80 Medische zaken: Kanker als beroepsziekte bij brandweerlieden, ook door asbest?    
 
 

ASBESTMAGAZINE – AUGUSTUS  2015 [online-versie] 
81 Asbestbrand - Calamiteit met grote impact. 
82 Mobiele elektronenmicroscoop: snel uitsluitsel bij risicobeoordeling. 
83 Asbestbranden. Wat is het juridisch kader? 
84 Nog meer asbestslachtoffers? De medische gevolgen van asbestblootstelling zijn nog 

omvangrijker dan eerst verondersteld. 
85 Verbod asbestdaken voorkomt bodemvervuiling en kostenexplosie bij een asbestbrand. 
86 Asbest en Omgevingsdiensten: de tijd is rijp om te komen tot een gelijk speelveld voor 

bedrijven. 
87 Drones kijken mee bij asbestsanering. 
88 Spuitasbest: een van de gevaarlijkste toepassingen van asbest. 
89 Voor 2024 vrij van asbestdaken. Wat zijn de knelpunten? 
90 Asbest in gebouwen, asbestcementleidingen, bodem, puin en wegen (deel 1). 
91 Rotterdamse haven: in- en doorvoer van asbest. 
92 Asbest binnen de industrie. Bedrijven met industriële installaties constateerden in 

toenemende mate dat in regelgeving over asbest en schadelijke vezels niet of nauwelijks 
rekening werd gehouden met de industriële aspecten. 

 

https://www.asbestmagazine.nl/pagina-alleen-beschikbaar-met-toegangscode
https://www.asbestmagazine.nl/pagina-alleen-beschikbaar-met-toegangscode


5 

 

 

 
 
 
 
ASBESTMAGAZINE  - 2015 t/m 2009 
93 Woningcorporatie is belangrijke speler binnen de totale asbestketen. 
94 Wat ging er fout bij een uitgebreide asbestsanering in een woonwijk in Amersfoort? 
95 Praktijk: ‘Asbestverwijdering is mijn vak geworden.’ Deskundig Toezichthoud(st)er 

Asbestverwijdering 
96 Verscherping van het asbestbeleid gaat nu écht gebeuren! 
97 Inzet van verantwoord equipement bij asbestsanering. 
98 Instituut Asbest-slachtoffers nog steeds hard nodig. 
99 Opdrachtgever let op uw saeck! Wanneer er in de asbestketen iets mis gaat, kan dit voor 

de opdrachtgever zeer schadelijke gevolgen hebben. De aanpak en het beheersen van 
asbestvraagstukken gezien vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. 

100 Aedes Asbest Handboek. Nieuw handboek voor woningcorporaties. 
101 Asbest in tuinen particuliere woningen. Na sanering restverontreiniging op percelen van 

particulieren 
102 Asbestnormen bodem worden herzien. De (NEN) asbestnormen voor bodem, 

baggerspecie, waterbodem, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat worden herzien. 
103 Afscheid oud-bestuursleden SCA (nu Ascert): Wim de Brabander en Jaap van der Kuil. 
104 Staatssecretaris Atsma: ‘Hogere urgentie asbest in scholen.’ 
105 Interview: nieuwe Ascert voorzitter Kees van Dongen. ‘Nieuw elan Stichting Ascert.’ 
106 Slepende strijd tegen sluipmoordenaar. ‘Schadevergoeding krijgen voor 

asbestslachtoffers is vaak lijdensweg.’ 
107 Reddingsteams vaak weinig bewust van asbestgevaar. Bewust van het asbestgevaar in 

rampgebieden 
108 Asbest Survey voor scholen. Asbest een groeiende zorg voor schoolbesturen of 

gemeenten. 
109 Praktijk: het asbestverwijderingsbedrijf. ‘Er worden nog steeds slechte rapporten 

geleverd. Rapporten die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.’ 
110 Asbest in scholen, zoeken naar juiste aanpak. Circa 75% van de basisscholen en 52% van 

de middelbare scholen niet bekend of er asbest aanwezig is. Hierdoor kunnen voor 
docenten en leerlingen situaties ontstaan die een potentieel gevaar opleveren door 
blootstelling aan asbestvezels. 

111 Project grootschalige asbestsanering. Openpostenbestekken voor grootschalige sanering 
van asbestwegen. 

112 Geen garantie op volledigheid asbestonderzoek. Bij sloop, verbouwing of onderhoud 
komt het vaak voor dat er ondanks dat er naar het gebouw een asbestinventarisatie 
heeft plaatsgevonden er toch niet eerder ontdekte asbestbronnen worden aangetoond 
of er vezels aanwezig zijn van asbestbronnen die in het verleden in de betreffende 
ruimte zijn terecht gekomen. 

113 Zin en onzin van het validatieprotocol SC 548. 
114 Asbestbeheersing en de spagaat van de gemeenteambtenaar. Rondetafelgesprek met 

Rianne Dobbelsteen (IenM) en Otto Hegeman (LOM). 
115 Praktische consequenties advies van de Gezondheidsraad. Gevolgen voor de gehele 

asbestketen en het asbestbeleid van de overheid. 
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116 Het Aedes-protocol in de praktijk. Paraplusloopvergunning op basis van goede 
afspraken. 

117 Saneringstechniek op 45 meter hoogte. Op het terrein van de voormalige 
wollenstoffenfabriek AaBe in Tilburg-Zuid is recentelijk een asbestsanering uitgevoerd in 
de karakteristieke 45 meter hoge schoorsteen. 

118 De praktijk van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. 
119 Eerlijk asbest verwijderen met het Landelijk Asbestvolgsysteem. 
120 Juridische kolom - Aansprakelijkheid en verwijtbaarheid. 
121 De asbestketen: zo sterk als de zwakste schakel. Opdrachtgever heeft bepalende positie 

in de asbestketen. 
122 Asbestslachtoffers versus verzekeraars. De complexiteit van asbestclaims. 
123 Groeiend aantal gemeenten hebben Asbestdeskundige (SC 570). 
124 Belangenverstrengeling en ernstige overtredingen - Reparatie bepalingen in 

certificeringsschema’s. Dit om de scheiding tussen abestverwijderaars en 
asbestinventariseerders af te dwingen.’ 

125 SMA-rt - Stoffenmanager Asbest. De Stoffenmanager Asbest (SMA-rt) is een digitaal 
programma waarmee op grond van een database met blootstellingsgegevens de 
risicoklasse van bepaalde typen werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal kan 
worden vastgesteld. 

126 Verplichte asbestinventarisatie - ei van columbus? Een verplichte asbestinventarisatie 
bij verkoop van onroerend goed van voor 1994, is een van de aanbevelingen die 
genoemd worden in het rapport Asbestketen Ontrafeld, van de provincie Noord-
Holland. 

127 Serie (deel 4): Eindcontrole van asbestsaneringen. ‘Het controleren van de informatie op 
het certificaat is een belangrijke taak van de opdrachtgever.’ 

128 Juridische column - Actoren in de asbestketen. ‘Bij de eigenaar/opdrachtgever begint 
het natuurlijk allemaal.’ 

129 De complexiteit van een containment. Over een containment wordt in de volksmond 
vaak simpel gedacht: ‘het is een ruimte afschermen van andere ruimtes’. In de praktijk 
zit het toch wat gecompliceerder in elkaar. 

130 Onafhankelijk adviseren in moeilijke asbestmarkt. ‘Er staat veel druk op die markt en het 
gaat vaak om opdrachten waarmee veel geld is gemoeid.’ 

131 Echte of denkbeeldige veiligheid. De gemiddelde asbestsaneerder zal aangeven dat het 
er veilig aan toe gaat op zijn projecten en toont dit aan met de bewijzen dat alle vereiste 
procedures worden/zijn gevolgd. Toch is hier veelal slechts sprake van een denkbeeldige 
veiligheid. 

132 Verantwoord opdrachtgeverschap. ‘‘Vooral de sloopvergunning heeft veel gevolgen in 
het proces van het dagelijks onderhoud, reparaties en mutaties.’ 

133 Asbest in grond - het waarborgen van de veiligheid. Door ongecontroleerde stort en 
hergebruik van bouw- en sloopafval, is op veel plekken in ons land asbest in de bodem 
en verhardingslagen terecht gekomen. 

134 Asbest op luchtbemonsteringspompen. Onderzoek naar het voorkomen van 
asbestbesmettingen op luchtbemonsteringspompen die worden gebruikt in 
asbestcontainments.  

135 Rapport Asbestketen ontrafeld. ‘De focus in dit project ligt op de structurele overtreders 
(free-riders), omdat door deze groep de asbestverwijdering zich geheel onttrekt aan het 
zicht van de overheid.’ 
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136 Oneigenlijk gebruik van SC 540. Het blijkt veelvuldig dat er inventarisatierapporten bij 
gemeenten worden aangeboden die opgesteld zijn door adviesbureaus, zonder een 
Procescertificaat SC 540.  

137 Asbestbrand vereist adequate aanpak. ‘Het zou ideaal zijn als er zo’n inventarisatie van 
al dit soort gebouwen bestaat, te beginnen met de industrieterreinen.’ 

138 Bestuurders en hulpverleners onder druk bij asbestcalamiteit. Door gebrek aan kennis 
en het ontbreken van een plan van aanpak schiet de handhaving en begeleiding bij 
asbestcalamiteiten in veel gevallen te kort. 

139 Serie (deel 3): Uitvoering van asbestsaneringen. Vanuit het oogpunt van de 
opdrachtgever, wordt ingegaan op het uitvoeren van asbestsaneringen, de 
verantwoordelijkheden en het contract. 

140 Kennis steeds belangrijker voor asbestsector. 
141 Asbestcertificatie: Stelselwijziging legt de lat voor opdrachtgevers hoog! 
142 Mesothelioom-claims toch een stuk dichterbij dan je denkt. 
143 Asbest in de grond, de kwaliteitsborging van het onderzoek. Nieuwe wetgeving is 

gemaakt om de aanpak van fraude met verontreinigde grond mogelijk te maken. 
144 Interview: Remi Poppe (SP) geeft zijn visie op veranderingen in de asbestsector. ‘Code 

rood’ voor asbest.   
145 ‘Er zijn maar weinig producten waar zoveel instanties naar kijken als naar asbest. Maar 

toch gaat het mis, en nog wel in de gehele keten.’ 
146 Serie (deel 2): Aanbesteding en Contracteren van asbestsaneringen. 
147 Asbestcertificatie: Ligt de lat te hoog? ‘Een inventariseerder moet uitsluitend en goed 

inventariseren, een saneerder moet uitsluitend en goed verwijderen en een 
laboratorium moet uitsluitend en goed toetsen.’ 

148 Verslag AsbestMagazine-Jaarcongres: Asbest, uw verantwoordelijkheid! ‘Partijen zijn 
voortdurend aan het duelleren met de regels.’ 

149 Interview: Wijnand Jol, Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht, Asbestdeskundige - SC 
570.   

150 Asbestbesmettingen in gebouwen. Nut en noodzaak van stofonderzoek. 
151 Interview: Jan Horyon. Sloopbedrijf en kennisbedrijf. 
152 Kwaliteitsborging bodemonderzoek. Nieuwe wetgeving is gemaakt om de aanpak van 

fraude met verontreinigde grond mogelijk te maken. 
153 Asbestperikelen in het handhavingsrecht. In de wirwar van regels uit de 

asbestwetgeving is het in de praktijk soms moeilijk te achterhalen of er nu al of niet in 
strijd met de wet is gehandeld. 

154 Interview: Frans Leerkes, Landelijk projectleider Arbeidsinspectie. ‘Voor degene die echt 
niet wil is geen plaats in de asbestsector.’ 

155 Serie (deel 1): Voorbereiding Asbestsanering. Door een juiste aanpak houdt de 
opdrachtgever grip op het proces en het eindresultaat. 

156 Interview: Wim de Brabander. ‘SCA streeft naar verdere Professionalisering.’ 
157 Uitgestrekt landschap van wet- en regelgeving. Het juridisch landschap met betrekking 

tot asbest kenmerkt zich door een omvangrijke stapel van besluiten, regelingen, 
certificatie- en accreditatie-eisen, reglementen, normen en vergunningverplichtingen. 

158 Gemeenten vervullen cruciale rol in asbestketen. Het slopen of verwijderen van asbest 
of een asbesthoudend product mag uitsluitend geschieden als daarvoor een vergunning 
is verleend.  

159 Asbestcertificatie: momentopname of  volgsysteem? Een belangrijke vraag die hierbij 
opdoemt is of het certificatiestelsel dusdanig moet worden ingericht, zodat bedrijven 
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een overtreding niet meer kunnen afdoen met slechts een correctiemelding bij hun 
certificatie-instelling.   

160 Asbeststrategie gemeente Amsterdam. In de nieuw geformuleerde asbeststrategie van 
de gemeente Amsterdam wordt uitgebreid omschreven hoe om te gaan met een 
aanvraag, melding of parapluvergunning. 

161 Asbest in de wet: Spaghetti voor Kafka. In de wirwar van regels is het in de praktijk soms 
moeilijk te achterhalen of er nu al of niet in strijd met de wet is gehandeld. 

162 Sanering van spuitasbest. Sinds 1977 is het toepassen van spuitasbest in Nederland 
verboden. Desondanks zijn er nog steeds gebouwen en andere objecten waarin 
spuitasbest in zijn oorspronkelijke staat aanwezig is. 

163 Asbest in bodem, het belang van goed vooronderzoek. Bij tal van bouwprojecten zijn bij 
het bouwrijp maken van een gebied onverwachte verontreinigingen met asbest 
aangetroffen. 

 
 


