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Over asbest in de gebouwde omgeving zijn in de Nederlandse wet-
geving en onderliggende besluiten van diverse artikelen van kracht.
Hierbij wordt op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen enerzijds
de leefomgeving (milieu) en anderzijds degenen die (beroepsmatig)
met asbest werken dan wel daarmee in aanraking kan komen (Arbo)
en waarbij sprake kan zijn van een kans op beroepsmatige blootstel-
ling. In dit artikel wordt ingegaan op de relevante kaders voor een
vastgoedeigenaar en opdrachtgever met gebouwen die voor 1994 zijn
gebouwd.

Milieu en Arbo
Onze leefomgeving/het milieuaspect is ondergebracht bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) en hanteert hiervoor onder andere
het Asbestverwijderingsbesluit. Het Asbestverwijderings besluit bevat
onder andere voorschriften over het verwijderen en  afvoeren van
asbest uit de gebouwde omgeving.
Voor onze leefomgeving zijn in het Bouwbesluit 2012 voorschriften
opgenomen over de maximale concentratie asbestvezels bij nieuwe
en bestaande gebouwen.
Het (veilig) werken met asbest valt onder het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die hiervoor de Arbowet hanteert.
Het inventariseren van asbest is opgenomen in artikel 5 'Risico
inventarisatie en -evaluatie' van de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet). Omdat asbest grote risico's met zich mee kan brengen, zijn
in artikel 4.2 'Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen' van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
aanvullende voorschriften opgenomen. De inhoud van artikel 4.2
uit het Arbo-besluit betreft een uitwerking op artikel 5 van de
Arbowet.

Inventariseren asbest en lucht- en risicobeoordeling
Op grond van het Asbestverwijderingsbesluit en volgens het Arbeids-
omstandighedenbesluit is het bij een gebouw en/of object dat voor
1994 is gebouwd in geval van voorgenomen onderhoudswerkzaam-
heden, renovatie, sloop of na een incident verplicht om voorafgaand
een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren. De wijze van uitvoering
en rapporteren van een asbestinventarisatie is opgenomen in het cer-
tificatieschema SC-540:2011, Bijlage XIIIa. behorend bij Artikel 4.27
(SC-540), die met ingang van 1 februari 2012 van kracht is.
In de SC-540 is het een en ander opgenomen over de lucht- en risico-
beoordeling volgens de NEN 2991. De NEN 2991 komt aan de orde

in geval er sprake is van een vermoeden van een verhoogde concen-
tratie asbestvezels. In het Bouwbesluit 2012 is in artikel 7.19 opgeno-
men dat de concentratie van asbestvezels, die wordt bepaald door
middel van de NEN 2991, in een voor personen toegankelijke ruimte
van een bestaand bouwwerk niet groter is dan 100.000 veq/m3 (norm-
overschrijdende blootstelling). Indien er een advies wordt gegeven
om een NEN 2991 onderzoek uit te voeren, dan is het goed om te
weten dat het Bouwbesluit ruimte biedt voor alternatieve wijzen bij
het bepalen van de concentratie asbestvezels. Het is niet zo dat de
NEN 2991 dan dwingend is en volstaan kan worden met een
alternatief.

Redelijk vermoeden
In paragraaf 7.3.2 van de SC-540 is opgenomen dat wanneer tijdens
de inventarisatie asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden aangetrof-
fen die een redelijk vermoeden kunnen zijn tot een directe normover-
schrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht, dit onmiddellijk
en vertrouwelijk aan de opdrachtgever wordt gemeld met de dringende
aanbeveling om een aanvullende risicobeoordeling conform de NEN
2991 uit te laten voeren.
Verder is in paragraaf 7.16.3.4 van de SC-540 opgenomen dat indien
tijdens een inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hecht-
gebonden asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, die een
direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van een gebouw of
constructie, dient de opdrachtgever hierover onmiddellijk ingelicht te
worden. Een dergelijke situatie leidt tot een onvolledig asbestinventa-
risatierapport en tot het dringende advies om per direct organisato-
rische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling
volgens de NEN 2991 uit te voeren.

Geen aanleiding tot onderzoek
Uit de voornoemde paragrafen uit de SC-540 kan worden herleid dat
de aanleiding tot een dringend advies voor een NEN 2991 onderzoek
voorkomt in situaties waarbij er sprake is van een 'ernstige besmet-
ting' met 'niet-hechtgebonden asbest' en er een 'redelijk vermoeden' is
die kan leiden tot een 'directe normoverschrijdende' blootstelling aan
asbestvezels in de lucht. In andere voorkomende situaties waarbij één
van de vier aangehaalde aspecten niet aan de orde is, geeft dit volgens
het certificatieschema SC-540:2011 in principe geen aanleiding tot
een NEN 2991 onderzoek.

Wat is het wettelijke kader voor het uitvoeren van een volgens de NEN 2991 'Lucht-
en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende
materialen zijn verwerkt'? In dit artikel wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er een
NEN 2991 onderzoek ingezet dient te worden en wanneer er alternatieven mogelijk
zijn. Want alternatieven die zijn er zeker!
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De onderbouwing en motivatie die worden gebruikt bij een advies
voor de uitvoering van een NEN 2991 onderzoek zijn vanwege de
inhoud van artikel 7.19 van het Bouwbesluit zeer relevant. Dit zou
betekenen dat in geval van een onjuiste en/of onvolledige onderbou-
wing c.q. advisering voor het uitvoeren van een NEN-onderzoek (zie
volgende pagina), deze alsnog uitgevoerd dient te worden omdat het
Bouwbesluit dit voorschrijft en het bevoegd gezag dit kan verlangen.

Aanpak onderzoek bij vermoeden asbestverontreiniging
De vigerende regelgeving geeft geen eenduidige definitie en oplossing
van verschillende situaties met asbest en verontreinigingen. Omdat
dit kader ontbreekt, maken wij voor de vraagstukken van vastgoed-
eigenaren onderscheid in het volgende dat als basis gehanteerd dient
te worden voor het bepalen van de wijze van onderzoek en te hante-
ren analysetechniek:
A. Asbesthoudende toepassing c.q. bron: te identificeren door mid-

del van materiaalidentificatie met PLM (analyse door middel van
polarisatielichtmicroscopie volgens NEN 5896).

B. Asbesthoudende restanten/stukjes/brokjes (visueel waarneem-
baar): te identificeren door middel van materiaalidentificatie met
PLM of door het nemen van kleefmonsters die ook door middel
van materiaalidentificatie met PLM worden geanalyseerd.

C. Verontreiniging, visueel niet waarneembaar stof (respirabele
vezels) < 0,5 micron: te identificeren door middel van kleefmon-
sters en analyse met SEM (analyse door middel van scanning
elektronenmicroscopie SEM volgens ISO 14966).

Op basis van het voornoemde kan worden vastgesteld dat bij zicht-
bare asbesthoudende restanten volstaan kan worden met materiaal-
identificatie naar asbest (B.). In geval er visueel geen restanten aanwe-
zig zijn, kan gebruik worden gemaakt van kleefmonsters met SEM
analyse (C.). Opgemerkt kan worden dat het volgens artikel 4.2 als-
mede 4.18 van het Arbobesluit niet is toegestaan om in geval van een
beschadigde asbesthoudende toepassing een complete woning of
(deel van) een gebouw per definitie als verontreinigd aan te merken
en verder onderzoek geheel achterwege te laten. In een dergelijk ge-
val dient ten minste een inkaderingsonderzoek plaats te vinden (in
geval dat mogelijk is) om het werkgebied en de te verrichten arbeid
met persoonlijke beschermingsmiddelen zo beperkt mogelijk te hou-
den. Naast het voornoemde dient ook onderscheid te worden ge-
maakt in de volgende twee voorkomende situaties:
▪ Gebruikssituatie, zoals bewoonde woning of in gebruik zijnd gebouw.
▪ Lege woning of leeg gebouw (niet meer bewoond/in gebruik).

Gebruikssituatie
Bij een gebruiksituatie zal als basis gebruik worden gemaakt van de NEN
2991. Voorwaarde voor de inzet van een NEN 2991 onderzoek is dat er
ten minste sprake dient te zijn van de volgende vier aspecten:
▪ niet-hechtgebonden asbest, en;
▪ ernstige besmetting, en;
▪ redelijk vermoeden, en;
▪ directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de

lucht.

Voor de monstername (strategie) wordt gerefereerd naar de aanpak
zoals in de NEN 2991 is opgenomen. In andere voorkomende situa-
ties waarbij één van de vier aangehaalde aspecten niet aan de orde is,
geeft dit volgens het certificatieschema SC-540:2011 in principe geen
aanleiding tot een NEN 2991 onderzoek. In dat geval kan gebruik
worden gemaakt van een alternatieve onderzoekstrategie die situatie-
afhankelijk bepaald dient te worden.

Lege woning/gebouw (niet meer bewoond)
In geval er sprake is van een lege woning (bijvoorbeeld vanwege mu-
tatie) kan een NEN 2991 onderzoek in principe achterwege blijven.
Wel dient in een dergelijk geval voldaan te worden aan artikel 4.2 als-
mede 4.18 van het Arbobesluit. Bij een lege woning waarbij er een
vermoeden is van een asbestverontreiniging kan dan in eerste instan-
tie volstaan worden met het in kaart brengen van visueel waarneem-
bare asbesthoudende restanten/stukjes/brokjes (B.). In tweede
instantie kan (desnoods) gebruik worden gemaakt van kleefmonsters
(C.) waarbij visueel niet waarneembaar stof (respirabele vezels) in
kaart wordt gebracht. Voor dit laatste kan dit van toegevoegde waar-
de zijn bij de aangrenzende ruimte (waar geen sanering hoeft plaats te
vinden) om vast te stellen of er sprake is van een eventuele uitloop-
verontreiniging. Het nemen van kleefmonsters (C.) in de ruimte waar
de asbesthoudende bron zit en/of waar visueel waarneembare restan-
ten aanwezig zijn, heeft geen toegevoegde waarde en dient in dat ge-
val achterwege te blijven.

Conclusie
Een blik op voornoemde aanpak en de aanpak zoals die in de praktijk
veelvuldig voorkomt leert dat er veel ruimte zit tussen ‘must have’ en
‘nice to have’. Het doel van de ‘must have’ aanpak is om te voldoen
aan het wettelijk kader en dat de omgeving en context waarin het
vraagstuk zich afspeelt niet uit het oog worden verloren. Soms kan
het van toegevoegde waarde zijn om net iets meer te doen dan strikt
noodzakelijk is vanwege de factor ‘mens’. Bij elk vermoeden van een
asbestverontreiniging is de hoofdvraag: wat kun je met de onder-
zoeksresultaten doen (wat voegt het toe)? Niet in de laatste plaats kan
door middel van een terugblik op reeds uitgevoerde onderzoeken
worden vastgesteld of er sprake is geweest van ‘must have’ of dat er
veel meer is gedaan dan dat strikt noodzakelijk was. In dat geval kan
naar de toekomst toe de aanpak worden heroverwogen en kan
geld/budget worden bespaard. Op deze wijze is er werkelijk sprake
van een besparing. Geld kun je immers maar één keer uitgeven.
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In geval een woning leeg staat, bijvoorbeeld vanwege een muta-
tie, dan is deze wel voor personen toegankelijk. Indien bekend is
geworden dat er sprake is van asbest en asbesthoudende restan-
ten en de woning staat leeg, dan is de vraag of een NEN 2991
onderzoek noodzakelijk is.

De NEN 2991 maakt onderscheid in de begrippen potentiële en
actuele blootstelling. Deze begrippen zijn relevant in verband
met het vaststellen of er sprake is van een gezondheidsrisico dan
wel dat er sprake is van de kans hiertoe.

Potentiële blootstelling
De potentiële blootstelling bestaat uit de kans dat aanwezige
asbestbesmettingen (zogenoemde respirabele vezels) vrijkomen
in de lucht waarbij zij mogelijk een te hoge actuele blootstelling
kunnen veroorzaken. Als er sprake is van een asbestverontreini-
ging, zoals door middel van kleefmonsters wordt bepaald, kan
dit in combinatie met een grote mate aan activiteiten een concen-
tratie aan asbestvezels in de lucht teweegbrengen. De kans op
een potentiële blootstelling hangt sterk samen met de aard van
de locatie en de gebruiksintensiteit daarvan. Het bepalen van een
potentiële blootstelling aan asbest vindt plaats door middel van
het nemen van kleefmonsters en analyse met SEM zoals is
opgenomen in hoofdstuk 4 van de NEN 2991:2005+C1:2012.

Actuele blootstelling
Om vast te stellen of er sprake is van een eventueel actuele
blootstelling, die significant hoger is dan 1.000 veq/m3, is het
noodzakelijk om de daadwerkelijke asbestconcentraties in de
lucht te meten. Er is sprake van een te hoge actuele blootstelling,
indien er bij normaal dagelijks gebruik asbestvezels in de lucht
kunnen vrijkomen en vervolgens tot een te hoge blootstelling
voor gebruikers kunnen leiden (boven de wettelijk vastgestelde
grenswaarden). De mate van blootstelling is afhankelijk van on-
der andere de gebruiksintensiteit, de asbestconcentratie en het
type asbesthoudend materiaal. Het bepalen van de actuele bloot-

stelling aan asbest vindt plaats door middel van luchtmetingen
zoals is opgenomen in hoofdstuk 5 van de NEN
2991:2005+C1:2012 waarbij de te nemen acties van de resultaten
zijn verwoord in tabel C1 van bijlage C.

Arbowet
In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat de werkgever
zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer bij
alle met arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid
dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Voor situaties met asbest is volgens artikel 5 van de Arbowet in
samenhang met artikel 4.2 bepaald dat de aard, de mate en de
duur van die blootstelling aan asbest worden beoordeeld
teneinde de gevaren voor werknemers te bepalen.

Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingsniveau
aan asbest dient volgens de Arbowet gebruik te worden gemaakt
van een geschikte genormaliseerde meetmethode of andere voor
het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatieme-
thodes. De in te zetten methode is afhankelijk van de omstan-
digheden op de desbetreffende locatie. Dit onderzoek hoeft niet
per definitie een NEN 2991 onderzoek te betekenen.

Uitvoering NEN 2991 onderzoek
De NEN 2991:2005+C1:2012 voor "Lucht- en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies

waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt" is een handleiding ter beoordeling van blootstellings-

risico's aan asbest voor gebruikers in de gebouwde omgeving. Een NEN 2991-onderzoek kan worden

uitgevoerd in geval van gebouwen of constructies die nog in gebruik zijn dan wel toegankelijk zijn. In

geval van sloopwerkzaamheden is een NEN 2991 niet noodzakelijk.


