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Kies de juiste werkmethode!
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Als gecertificeerd asbestverwijderings
bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk 
het is om te voorkomen dat er asbestvezels 
vrijkomen. Zo houdt u de risico’s zo veel 
mogelijk onder controle.

Soms is het vrijkomen van asbestvezels 
niet te voorkomen. In dat geval is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat die vezels 
zich niet kunnen verspreiden. Natuurlijk 
mogen de vezels niet terecht komen 
buiten het werkgebied of het containment. 
Maar ook binnen het werkgebied mogen 
er zo min mogelijk vezels vrijkomen.

Hoe gaat u te werk?
Gaat u asbest saneren? Kies de juiste 
werkmethode. Dat wil zeggen dat u alle 
maatregelen neemt die erop gericht zijn om 
verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
Aanwijzingen voor de keuze van maatregelen 
zijn onder meer te vinden in artikel 43 van 
het Certificatieschema voor de  
Proces certificaten Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering, het opleidingsmateriaal 
voor DTA’ers en DAV’ers, en op de SMA-rt 
uitdraai. Als u alle voorschriften precies 
opvolgt, weet u zeker dat saneerders hun 
gezondheid niet riskeren. U kunt er dan ook 
van uitgaan dat er na de sanering geen 
asbestvezels zijn achtergebleven.  
De eindbeoordeling door de inspectie-
instelling zal dat uitwijzen.

Wat is de juiste werkmethode?
Bij het toepassen van de juiste werkmethode 
wordt als volgt gewerkt. Bij de voorbereiding 
van de sanering zorgt u ervoor dat het 
containment of het werkgebied zo veel 
mogelijk leeg is. Dat werkt makkelijk en het 
voorkomt schoonmaakwerk later.
Goederen die niet kunnen worden verwijderd, 
dekt u af met folie. Dat geldt ook voor ruwe 
vloeren, wanden, onverharde oppervlakten 
en andere plaatsen waar vezels makkelijk in 
kunnen komen.
Het is belangrijk dat het verwijderen van 
asbest voorzichtig gebeurt.  

Asbest demonteren met bronafzuiging
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Saneerders demonteren daarbij de 
toepassingen met asbest voorzichtig. 
Schroeven en bouten worden losgedraaid 
en de toepassingen worden vervolgens 
voorzichtig weggenomen.
Asbest verwijderen is in de praktijk natuurlijk 
niet altijd makkelijk. Soms moeten stukken 
weggebroken, losgewrikt, uitgeboord of zelfs 
doorgezaagd of –geslepen worden.
Ook dan is het van belang dat dit zo 
voorzichtig mogelijk gebeurt. Waar mogelijk, 
moet de saneerder het materiaal in zijn 
geheel, zonder breuk verwijderen. 
Daarnaast moet de saneerder gebruik 
maken van maatregelen aan de bron, om 
het vrijkomen van asbestvezels zo veel 
mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van het nat maken van de 
toepassing, het toepassen van schuim-
middelen, het gebruiken van bronafzuiging 
of het werken in een glovebag of glovebox. 
De precieze keuze van de maatregelen hangt 
af van de asbesttoepassingen en de wijze 
waarop deze zijn bevestigd. Soms zijn 
meerdere maatregelen aan de bron nodig.
Gebruik ook bij het losmaken van schroeven, 
bouten en spijkers een stofzuiger. Zo wordt 
de verspreiding van asbestvezels in de lucht 
zo veel mogelijk tegengaan.

Let op! Bij het verwijderen en opruimen van 
asbest is het gebruik van een bezem niet 
toegestaan.
Een bezem en veger zorgen er namelijk voor 
dat er grote hoeveelheden asbestvezels door 
de ruimte gaan zweven. Bij een half uur 
droog vegen per dag komen er bijna 10 keer 
zoveel asbestvezels in de lucht als wettelijk 
op basis van de grenswaarden is toegestaan. 

Het afval verpakt en voert u zo spoedig 
mogelijk af. 
 
Kan ik nu een boete krijgen?
Om de gezondheid van asbestsaneerders te 
beschermen, controleert de Nederlandse 
Arbeidsinspectie of u de juiste werkmethode 
toepast. Doet u dat niet, dan overtreedt u de 
wet (artikel 4.45 of 4.48a van het Arbobesluit). 
In dat geval kunt u als werkgever van de 
Arbeidsinspectie een boete krijgen. Begaat u 
nog een keer dezelfde overtreding? Dan zal 
de Arbeidsinspectie het boetenormbedrag 
verdubbelen en kunt u een waarschuwing 
krijgen voor een bevel tot stilleging van 
werk in verband met recidive. Ook kan de 
Arbeidsinspectie een boete aan een 
werknemer opleggen.

Voor meer informatie over boetes:  
www.nlarbeidsinspectie.nl/
boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving

Het te verwijderen asbest vooraf natmaken
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