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Inleiding 

 

Het komt voor dat op de bodem, bijvoorbeeld in openbaar toegankelijke plantsoenen, brokjes 

asbest of asbestbloembakken worden aangetroffen. Omdat asbest schadelijk voor de gezondheid 

en het milieu kan zijn, is het belangrijk dat het asbest zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.  

Deze werkwijzer bevat een korte handreiking met praktische informatie hierover. 

 

Over asbest kan veel gezegd worden. Regelgeving is onoverzichtelijk en risico-klassen bepalen 

bijvoorbeeld hoe en door wie (gecertificeerde bedrijven) asbest moet worden verwijderd. Dit wordt 

in deze werkwijzer niet (uitgebreid) behandeld. Ook de gezondheidsrisico’s zijn niet diepgaand 

belicht. Gekozen is voor een praktische aanpak.  

 

Deze werkwijzer is bestemd voor medewerkers gemeenten van de afdelingen: 

- Openbare werken 

- Toezicht en handhaving openbare ruimte 
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Inhoudsopgave 

 

Deze werkwijzer bestaat uit twee delen en een bijlage. 

 

Deel 1 Inleiding 

- Wat is asbest en wat zijn gezondheidsrisico’s? 

- Hechtgebonden of niet-hechtgebonden 

- Waar is asbest voor gebruikt en hoe ziet asbest eruit? 

- Een stukje regelgeving 

- Wie gaat over wat? 

 

Deel 2 Werkwijzer asbest  

- Wat behandelt de werkwijzer niet? 

- De stappen die je neemt als je asbest vindt  

 

Bijlage 

- Werkwijzer Omgevingsdienst IJmond (zwerf)asbest op de bodem  

 

Verantwoording 
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Deel 1 Inleiding 

 

Wat is asbest en wat zijn gezondheidsrisico’s?  

Asbest bevat mineralen met een vezelstructuur, diep in de bodem ontstaan. Asbestvezels in de 

lucht kunnen bij inademing longvlieskanker, buikvlieskanker of longkanker veroorzaken. De 

hoeveelheid asbest bij blootstelling en type asbestvezels die worden ingeademd, beïnvloeden de 

risico’s.  

 

Hechtgebonden of niet hechtgebonden 

Niet alle asbesthoudende producten zijn even hard. Deze hardheid is van invloed op de mate 

waarin asbestvezels vrij kunnen komen.  

Materialen waarbij asbestvezels vrij kunnen komen zonder bijvoorbeeld breken, schuren of boren, 

zijn niet-hechtgebonden. Materialen waarbij asbestvezels losser vrijkomen zijn niet-

hechtgebonden.  

 

Waar is asbest voor gebruikt en hoe ziet asbest eruit?  

Asbest kent vele toepassingen. Dit wordt veroorzaakt door de eigenschappen die asbest bezit. De 

stof wordt bijvoorbeeld aangetroffen in: 

- plafondplaten van bouwwerken  – vanwege haar brandwerendheid  

- rondom leidingen – vanwege haar isolerende eigenschappen  

- in dakbedekking en bloembakken– asbest is watervast/rot niet  

- en vloerbedekking – asbest is in combinatie met andere stoffen sterk en slijtvast. 

Een stukje regelgeving 

Wie met asbest te maken krijgt, komt in aanraking met regelgeving. In de bijlage zijn de 

belangrijkste regelingen benoemd.  
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Wie gaat over wat? 

 

Gemeente  Geeft voorlichting  

Draagt zorg voor/coördineert de 

opdrachtverlening voor het opruimen 

Zet het verspreidingsgebied met hekken af en 

neemt zonodig met de politie 

verkeersmaatregelen 

Omgevingsdienst IJmond Beoordeelt de over te leggen 

asbestinventarisatierapporten, 

bodemonderzoeken, NEN-eindbeoordeling na 

opruimwerkzaamheden en  toezicht op de 

uitvoering hiervan 

Toezicht op de naleving van o.a. de Wet 

milieubeheer, Wet bodembescherming, 

Woningwet terzake van sloopactiviteiten met 

asbest en Asbestverwijderingsbesluit 2005 

Inspectie ISW (arbeidsinspectie) Toezicht op de naleving van o.a de 

Arbeidsomstandighedenwet en 

Arbeidsomstandighedenbesluit, certificering 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Toezicht op het) treffen van maatregelen ter 

voorkoming verontreiniging oppervlaktewater 

Rijkswaterstaat  Draagt zorg voor/coördineert opdrachtverlening 

opruimen asbest op rijkswegen 

(Toezicht op het) treffen van maatregelen ter 

voorkoming verontreiniging oppervlaktewater 

Inspectie Leefomgeving en Transport Toezicht op objecten (treinen, schepen) en 

industriële (proces)installaties 
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Deel 2 Werkwijzer asbest 2015 

 

Wat behandelt de werkwijzer niet? 

 Sloopmeldingen, calamiteiten, asbestinzameling van particulieren en asbest in 

(gemeentelijke) panden 

Deze werkwijzer heeft slechts betrekking op asbest dat in openbaar toegankelijke ruimten wordt 

aangetroffen, zoals plantsoenen, wegen, kaden en parken.  

 Bodem of geen bodem 

De stappen die je neemt, hebben betrekking op asbest dat visueel wordt waargenomen. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan om asbest dat op de bodem of op verhardingen, zoals asfaltwegen, wordt 

gevonden of bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden in de grond.  

Of het asbest OP de bodem of IN de bodem is aangetroffen, is belangrijk voor de vraag of 

bodemonderzoeken moeten worden verricht of bijvoorbeeld slechts met een 

asbestinventarisatieonderzoek kan worden volstaan.  In de Werkwijzer asbest op de bodem 

Omgevingsdienst IJmond 2015 is hiermee rekening gehouden. 

 

Behandeld worden: 

A. Een stappenplan voor medewerkers van de gemeente die asbest aantreffen 

B. Een stappenplan voor medewerkers van de gemeente en Omgevingsdienst IJmond na vondst 

van asbest en werkafspraken  
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A. Stappenplan voor gemeentemedewerkers die asbest 

aantreffen 
 
 

 
 
  

Stap 1: 
Medewerker: 
Indien een medewerker van de gemeente asbest 
aantreft, dan dient hij de werkzaamheden te staken 
en direct contact op te nemen met zijn 
directleidinggevende (teamleider) of diens 

vervanger.  

Stap 2: 
Teamleider: 

Stap A: “Diagnose” 
 Wat zie je? Verweerde beschadigde/verweerde 

brokjes of onbeschadigde materialen? 
 Waar ligt het asbest? Wat is het adres?  
 Hoe ziet de omgeving eruit? Zijn er bijvoorbeeld 

woningen, scholen, verpleeghuizen of is er 
natuur?  

 Maak foto’s en leg vast wanneer je het asbest 
hebt aangetroffen.  

Stap B: Wat doe ik/wie moet ik bellen?  

 Bel de piket medewerker en draag de zaak over. 

Stap 3: 
Piket medewerker Openbare werken: 
Neem direct contact op met Omgevingsdienst 

IJmond en vraag naar de asbestcoördinator.  
Hij/zij vraagt wat er is waargenomen en vraagt je 
de foto’s te mailen naar een opgegeven mailadres. 
Omgevingsdienst IJmond 
0251-263863 
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B. Stappenplan en werkafspraken voor medewerkers gemeente 

en Omgevingsdienst IJmond, na vondst asbest  

 

 

 

Gemeente >piket medewerker openbare werkenr 

= centrale contactpersoon:  

 

 De piket medewerker van de gemeente is 

contactpersoon voor de teamleider  die de 

asbestmelding heeft gedaan en is 

contactpersoon voor Omgevingsdienst 

IJmond; 

 Gemeente is opdrachtgever voor te verrichten 

asbestinventarisatierapporten, 

bodemonderzoeken, verwijdering van het 

asbest en eventuele noodzakelijke 

bodemsaneringen; 

 Gemeente sluit contracten af met erkende 

asbestverwijderaars. 

 De piketmedewerker schakelt (afhankelijk van 

de ernst van de situatie) gemeentelijke 

communicatiemedewerkers in en deze 

informeren de omgeving (burgers, bedrijven 

e.d.); 

 De piketmedewerker informeert in overleg 

met Omgevingsdienst IJmond (de 

toezichthouder) de verantwoordelijke 

portefeuillehouders; 

 De piketmedewerker koppelt aan de 

teamleider en medewerker die het asbest 

heeft aangetroffen en gemeld, na afronding 

van de zaak, de afhandeling terug.  

 

Stap 4: 
 Gemeente en Omgevingsdienst IJmond gaan aan de slag 

 

De piket medewerker openbare ruimte  en de asbestcoördinator/toezichthouder 

Omgevingsdienst IJmond handelen bovenstaande melding verder af.  
 

 

Omgevingsdienst IJmond  > 

asbestdeskundige SC 570 = 

toezichthouder:  

 

 Omgevingsdienst IJmond maakt in Join 

een zaak aan en wijst een 

toezichthouder aan; 

 Omgevingsdienst IJmond (de 

toezichthouder) geeft de 

asbestcoördinator van de gemeente 

instructies hoe te handelen; 

 Omgevingsdienst IJmond beoordeelt 

asbestinventarisatierapporten, 

bodemonderzoeken, werkplannen en 

voert controles uit bij de verwijdering 

van het asbest en eventuele 

noodzakelijke bodemsaneringen;  

 De Werkwijzer asbest op de bodem 

Omgevingsdienst IJmond 2015 wordt 

doorlopen. De aanpak is afhankelijk 

van het asbest dat wordt aangetroffen; 

 Omgevingsdienst IJmond handelt in 

overeenstemming met het Mandaat- en 

machtigingsbesluit handhaving  van de 

betreffende gemeente.  

 

Stap 5:  
Evaluatie ODIJ en gemeente  
 

 Gemeente en Omgevingsdienst IJmond ODIJ evalueren de afhandeling van de 

melding (wat is goed gegaan en wat kan beter) en formuleren desnoods 
leerpunten; 

 Gemeente en Omgevingsdienst IJmond monitoren de actualiteit en werking van 
deze werkwijzer en passen deze zonodig aan.  
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BIJLAGE 
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Werkwijzer asbest op de bodem  

Omgevingsdienst IJmond 2015 
 
 

Aanleiding en doel 

Het komt voor dat op de bodem asbest wordt aangetroffen op terreinen die vrij toegankelijk zijn. 

Gelet op gezondheidsrisico’s en gevolgen voor het milieu is het noodzakelijk dat aangetroffen 

asbest zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.  

Op de verwijdering van asbest zijn diverse regelingen van toepassing. Voor een categorie, het 

zwerfasbest, is de regelgeving niet helder. Gebleken is dat de regelgeving niet inzichtelijk is, hoe 

moet worden omgegaan met aangetroffen zwerfasbest. Asbestverwijderingsbedrijven hebben de 

Omgevingsdienst IJmond daarom gevraagd hoe om te moeten gaan met zwerfasbest.  

Bij de uitwerking van deze werkwijzer liepen we tegen een aantal moeilijkheden aan. Er is 

bijvoorbeeld geen eenduidige definiëring van zwerfasbest, is onduidelijk welke 

onderzoeksmethoden moeten worden toegepast en een soepele intepretatie van regelgeving stuit 

op weerstand in verband met certificering. Met het volgen van een werkwijzer beogen 

asbestverwijderingsbedrijven het risico op een aantekening, schorsing door de certificerende 

instelling of intrekking van het certificaat, weg te nemen. 

Hierna wordt de aanpak van Omgevingsdienst IJmond geschetst.  

 

 

Deze werkwijzer bevat twee rode lijnen: 

1. De verschijningsvorm van de aangetroffen asbestdeeltjes: gefragmenteerd of 

onbeschadigd. 

2. De herkomst van de aangetroffen asbestdeeltjes: onbekend of bekend afkomstig van een 

incident. 

 

 

Feitelijk maakt het voor de inhoudelijke opvolging niet uit of het asbest in openbare ruimte, binnen 

een inrichting of op particuliere grond is aangetroffen, maar is dat voor de opdrachtverlening en 

regelgeving die van toepassing is, wel van belang. Op de opdrachtverlening wordt hierna niet 

ingegaan.  

De noodzaak van asbestverwijdering  in openbare ruimte is groter door de toegankelijkheid en de 

bescherming die moet worden geboden aan burgers/derden om blootstelling te beperken.  

Indien in deze werkwijzer over “zwerfasbest” wordt gesproken, heeft dit slechts betrekking op 

aangetroffen gefragmenteerde asbestdeeltjes waarvan de herkomst onbekend is . De oorzaak van 

deze afbakening ligt in de regelgeving. Zie hiervoor de bijlage. De scope van deze werkwijzer is 

echter breder. Gezien de twee rode lijnen heeft deze werkwijzer ook betrekking op overig asbest.  
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Zwerfasbest 

Onder zwerfasbest verstaat Omgevingsdienst IJmond asbesthoudend materiaal  dat in geringe 

hoeveelheden is aangetroffen, te weten:  

 enkele gebroken/beschadigde en verweerde brokjes of voorwerpen; 

 op maaiveldniveau – niet in de bodem - worden aangetroffen; 

 zich niet op een terrein van een inrichting bevindt;  

 niet is vrijgekomen bij het rechtmatig afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of 

objecten (slopen); 

 niet is vrijgekomen bij incidenten waarop het Asbestverwijderingsbesluit 2005 van 

toepassing is, zoals een brand bij een bouwwerk of object of illegale sloop van een 

bouwwerk of object of vandalisme;  

 niet worden aangetroffen op wegen waarop het Besluit asbestwegen milieubeheer van 

toepassing is; 

 en de herkomst onbekend is.  

 

Uitgangspunten 

Aan deze werkwijzer liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 

 Het aangetroffen (zwerf)asbest wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd, zo mogelijk middels 

handpicking.  

 Doel is waar mogelijk risico’s voor de volksgezondheid en het milieu, waaronder bodem, 

weg te nemen of te beperken. 

 Randvoorwaarde is dat de verwijdering veilig zal zijn voor de personen die de 

asbesthoudende producten verwijderen en/of hieraan bloot gesteld worden in 

overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenregeling.  

 

Hieronder staat per verschijningsvorm uitgewerkt op welke wijze Omgevingsdienst IJmond omgaat 

met een melding. Deze werkwijzer is een leidraad. Individuele gevallen worden beoordeeld, 

hetgeen betekent dat bij bijzondere omstandigheden en nieuwe inzichten een andere aanpak kan 

of moet worden gevolgd in overeenstemming met de desbetreffende wet- en regelgeving.   

 

 

 In alle gevallen adviseren wij de desbetreffende wet- en regelgeving die rechtsreeks van 

toepassing kan zijn te raadplegen.  
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Drie verschijningsvormen van asbest en risico-inventarisatie 

 

 

Omgevingsdienst IJmond onderscheidt in deze werkwijzer drie verschijningsvormen van asbest: 

 

1. Gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (oude 

verontreiniging/zwerfasbest) 

2. Gefragmenteerde deeltjes als gevolg van een recent incident (nieuwe verontreiniging) 

3. Objecten, vaak illegaal gestort. 

 

 

 In alle drie gevallen is voor verwijdering een (asbestinventarisatie)onderzoek vereist om 

de risicoklasse of ernst en urgentie (bodem) vast te stellen. 

 Omgevingsdienst IJmond wijst belanghebbenden (gemeenten, burgers, rechtspersonen 

e.d.) op de verplichting deze risico-inventarisatie uit te voeren op grond van de 

Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit 

(asbestinventarisatie)onderzoek is verplicht voordat het (zwerf)asbest wordt verwijderd.  

 

 

 

1. Gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (oude 

verontreiniging/zwerfasbest) 

 

Dit is een geval van (historische) bodem- of puinverontreiniging.  

Eerst dient duidelijk te worden hoe groot de verontreiniging is en wat de mogelijke bron is/was. Dit 

kan door historisch onderzoek op basis NEN 5725 en een feitenrelaas. Een SC 540 onderzoek kan 

daarbij ook een hulpmiddel zijn. Dit leidt tot inzicht in de omvang en de bemonsteringsstrategie.  

Op grond van de Productenregeling Asbest dient de concentratie asbest in grond vastgesteld te 

worden volgens NEN 5707. Hierbij mag de grond maximaal 20 vol. % steenachtige of andere 

materialen bevatten. Indien meer dan 20 vol. % steenachtige of andere materialen in de grond 

aanwezig zijn dient NEN 5897 te worden toegepast. 

Provincie Noord Holland stelt in de Werkwijzer Bodemsanering, Aanpak van bodemsanering in 

Noord-Holland het volgende: 

 

 

Hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal op het maaiveld? 

Conform de NEN 5707 is een locatie waar asbest(verdacht) materiaal op het maaiveld aanwezig is 

ook verdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Er moet dan een asbest-in bodem 

onderzoek worden uitgevoerd. Verwijdering van asbest(verdacht) materiaal van het maaiveld 

wordt in het kader van bodemonderzoek niet als bodemsanering gezien. Indien er echter asbest- 
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of asbesthoudend materiaal van het maaiveld wordt verwijderd voordat er bodemonderzoek wordt 

uitgevoerd kan het later erg lastig zijn de verontreinigingsbron of locatie weer 

te lokaliseren. Daarom moet bij verwijdering van asbest van het maaiveld altijd direct een 

bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem)/5798 (puin) worden uitgevoerd. 

 

Zwerfasbest 

In de praktijk wordt er regelmatig asbest op het maaiveld aangetroffen in situaties waar dit een 

risico vormt voor mens en dier, zoals op openbare wegen en terreinen die vrij toegankelijk zijn. 

Een snelle verwijdering van dit zwerfasbest heeft dan prioriteit. In die situatie mag het asbest 

voorafgaande aan het onderzoek worden verwijderd, onder begeleiding van een BRL-2018/6001 

erkend persoon van een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf. 

Asbest(verdacht) materiaal mag, in afwijking van de NEN 5707 en wet- en regelgeving, in 

voornoemde gevoelige situaties van het maaiveld worden verwijderd vóórdat er bodemonderzoek 

is uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: 

1 De toezichthouder (omgevingsdiensten) moet direct op de hoogte worden gesteld van de 

geplande 

werkzaamheden. 

2 Maximaal 10 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een verslag van het 

uitgevoerde werk bij de toezichthoudende instantie worden ingediend. Hierin is tenminste 

opgenomen een locatietekening (inclusief x/y coördinaten en asbestcontour), volume & gewicht 

van het afgevoerd materiaal, de stort- of reinigingslocatie en afvoerbonnen en/of 

afvalstroomnummers. 

3 Uiterlijk binnen 2 maanden na het uitvoeren van de handpicking moet het bodemonderzoek 

conform de NEN 5707/5798 zijn uitgevoerd en bij de toezichthoudende instantie zijn ingediend. In 

het bodemonderzoeksrapport moeten de gegevens van het verwijderde materiaal worden 

meegenomen (terugrekening asbesthoudenmateriaal op het maaiveld naar gehalte in bovenste 

2cm van de bodem). Blijkt uit het bodemonderzoek dat er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging? Dan moet het onderzoeksrapport ter beoordeling bij ons worden ingediend. 

Werkwijzer Bodemsanering | Aanpak van bodemsanering in Noord-Nederland Provincie Noord-

Holland | 17 

 

Noodzaak voor vervolgonderzoek 

Voor het bepalen van de noodzaak van vervolgonderzoek hanteren wij het volgende schema uit de 

Handhaving UitvoeringsMethode (HUM) Wbb. Bij einde Wbb-traject (zie onderstaande blokje 

schema) kan het Besluit Bodemkwaliteit nog van toepassing zijn. Meer hierover 

staat in hoofdstuk 10. 

Voorgaande is alleen van toepassing op zogenaamd zwerfasbest. Zwerfasbest is: gebroken en 

verweerde asbesthoudende objecten die bovenop het maaiveld (verhard of onverhard) worden 

aangetroffen. Ongebroken en/of onverweerde objecten zijn geen zwerfasbest, het gaat hierbij dan 

bijvoorbeeld om complete golfplaten en bloembakken, waarbij er geen enkele twijfel bestaat dat 

stukjes asbest(houdend) materiaal niet in de bodem terechtgekomen kunnen zijn. In deze 

gevallen mag het asbesthoudende object worden verwijderd zonder dat verder bodemonderzoek 
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noodzakelijk is (zie verder deel B, Beleidsregel Asbest). 

 

In sommige situaties is er andere regelgeving van toepassing, zoals bij een asbestbrand, 

asbestsloop of binnen inrichtingen. In die gevallen verwijzen wij naar de desbetreffende wet- en 

regelgeving. 

 

 

 

 Omgevingsdienst IJmond sluit bij de aanpak van gefragmenteerde deeltjes met onbekende 

historische herkomst (zwerfasbest) aan bij de Werkwijzer Bodemsanering, Aanpak van 

bodemsanering in Noord-Holland 

 

 

2. Gefragmenteerde deeltjes als gevolg van een recent incident 

 

Asbestinventarisatieonderzoek na incidenten heeft vaak een spoedeisend karakter omdat 

gevolgschade waar mogelijk teniet moet worden gedaan om verdere verspreiding of 

gebruiksbeperkingen te voorkomen.  

Artikel 3, derde lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 geeft aan dat degene die materialen of 

producten doet opruimen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen, met betrekking tot de 

materialen of producten over een asbestinventarisatierapport beschikt indien hij weet of 

redelijkerwijs kan weten dat zich in de materialen of producten asbest of een asbesthoudend 

product bevindt.  

 

SC 540 

In de SC 540 is het volgende opgenomen:  

7.14.3 Uitzonderingen  

Na een incident, zoals brand of explosie, kan de inventarisatie van het daarbij resterende 

bouwwerk of object conform dit certificatieschema worden uitgevoerd. Zie ook SC-540 Bijlage H. Is 

er echter bij brand en/of explosie sprake van verspreiding van asbest naar verharde of onverharde 

bodem (toplaag), dan valt het in kaart brengen van de verspreiding in de bodem niet onder het 

toepassingsgebied van de SC-540. Details daaromtrent zijn beschreven in [lit.10]. Bij de 

inventarisatie van een dergelijk terrein wordt informatief gebruik gemaakt van de meetstrategie en 

onderzoekmethode zoals omschreven in de norm NEN 5707.  

 

Arbeidsomstandighedenregeling 

Aanknopingspunten voor onderzoeksvereisten  bij het aantreffen van gefragmenteerde deeltjes als 

gevolg van een incident zijn ook te vinden in Bijlage G van Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 

van de Arbeidsomstandighedenregeling, Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 

Procescertificaat Asbestinventarisatie:  
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Bijlage G. Hoe te handelen bij incident (brand storm) (i) 

Informatief karakter 
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Plan van aanpak Asbestbrand 

 

In het Plan van Aanpak asbestbrand is op de bladzijden 32 en 33 het volgende opgenomen:  

 

Bodem en oppervlakken 

 

Verharde oppervlakken (zoals straten, trottoirs, daken en speelplaatsen) en onverharde 

oppervlakken (heide, grasland e.d.) waarop zich na een asbestbrand asbesthoudende resten 

bevinden, moeten gesaneerd worden, met name om bodemvervuiling en/of mogelijke verpulvering 

en verspreiding naar binnenluchtsituaties te voorkomen. Het Besluit asbestwegen WMS en de Wet 

bodembescherming zijn in principe niet van toepassing voor asbesthoudende resten die zich als 

gevolg van een asbestcalamiteit hebben verspreid op die weg of bodem. De asbestresten op de 

bodem of de weg behoren niet tot die bodem of weg. Niet opgeruimde asbestresten kunnen 

naderhand wel de (weg)berm en/of de bodem belasten en mogelijk kan deze verontreiniging toch 

onder het Besluit asbestwegen WMS of de algemene zorgplicht bepaling van de Wet 

bodembescherming vallen. 

De Wet bodembescherming (Wbb) biedt het wettelijk kader voor de aanpak van verontreiniging 

van de (water)bodem. In de Circulaire streef en interventiewaarden bodemsanering’ (Stcrt. 2000, 

38) zijn voor de bepaling van de ernst van een geval van (water)bodemverontreiniging 

interventiewaarden opgenomen. Voor asbest waren daarin geen streefwaarde en interventiewaarde 

opgenomen. Bij brief van 17 december 2002 is het interim-beleid voor asbest in (water)bodem, 

grond, baggerspecie en puin(granulaat) opgesteld. Met deze brief is per 1 januari 2003 een 

interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg ds gewogen (concentratie 

serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest) vastgesteld. Tevens 

is door middel van deze brief een restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen van 

100 mg/kg ds gewogen vastgesteld. Op basis van de beleidsbrief van 3 maart 2004 mag het lokale 

bevoegde gezag locatiespecifiek strengere saneringseisen hanteren als dat vanuit maatschappelijk 

oogpunt wenselijk wordt geacht. In ieder geval moet minimaal gesaneerd worden tot de 

interventiewaarde. 

Leidraad voor de beoordeling van een schoonmaakoperatie uitgevoerd door een gecertificeerde 

asbestverwijderaar is in beginsel visuele waarneming door een gespecialiseerd onderzoeksbureau 

conform NEN 2990. Uitgangspunt daarbij is dat indien op zowel verharde als niet-verharde 

oppervlakken na verwijdering geen zichtbaar asbest meer aanwezig is, dat dan naderhand ook 

geen bodemverontreiniging zal optreden en dat ook de luchtnormen niet zullen worden 

overschreden. 

Uit onderzoek van TNO en RIVM is gebleken dat na zorgvuldig handmatig opruimen van zichtbaar 

asbest na een brand nog steeds resten asbesthoudend materiaal kan worden aangetroffen. Het 

betreft asbestcementflinters kleiner dan circa 8 millimeter, die niet goed met het blote oog 

zichtbaar zijn. In vrijwel alle gevallen zal deze restconcentratie zich echter ver beneden de 

geldende  interventiewaarde van 100 mg/kg gewogen (concentratie serpentijnasbest vermeerderd 
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met tien maal de concentratie amfiboolasbest) bevinden. Het gesedimenteerde asbest zal niet uit 

zichzelf snel migreren naar dieper gelegen bodemlagen. Op langere termijn zal het asbest zich wel 

degelijk door het bodemsysteem bewegen onder invloed van de eigen dynamiek van het 

bodemsysteem, dan wel als gevolg van bewerkingen door de mens. 

 

 

 Indien ten gevolge van een incident gefragmenteerde deeltjes op de bodem worden 

aangetroffen accepteert Omgevingsdienst IJmond een asbestinventarisatieonderzoek 

conform SC540, mits de bodem niet geroerd is of al te zeer bedekt met vegetatie.  

 Verspreiding in de bodem valt niet onder de SC 540.  

 Indien de bodem geroerd is of al te zeer bedekt is met vegetatie is er conform NEN 5707 

sprake van een verdachte locatie. Conform NEN 5707 wordt dan een bodemonderzoek 

geëist. 

 Uit het schema van Bijlage G van Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling, volgt dat indien conform SC 540 een 

asbestinventarisatieonderzoek heeft plaatsgevonden, conform SC 530 kan worden 

gehandeld en als er conform NEN 5707 bodemonderzoek is uitgevoerd volgens SIKB 7000 

moet worden gesaneerd.  
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3. Objecten, vaak illegaal gestort. 

 

Ook bij de verwijdering van ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten* , zoals platen, 

bloembakken e.d. is men echter gebaat bij een snelle verwijdering, maar moet voor verwijdering 

middels asbestinventarisatieonderzoek eerst de risicoklasse te worden vastgesteld. Dit is ook wat 

Omgevingsdienst IJmond in voorkomende gevallen adviseert (zie boven).  

De colleges van burgemeester en wethouders zijn niet bevoegd de Arbeidsomstandighedenwet en 

het Arbeidsomstandighedenbesluit te handhaven. Ook het dagelijks bestuur en de directeur van 

Omgevingsdienst IJmond zijn niet bevoegd. Bevoegd gezag is de Minister SZW/Inspectie SZW.  

Ook bij het aantreffen van ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten is voor 

verwijdering een asbestinventarisatieonderzoek vereist om de risicoklasse vast te stellen.  

Het komt voor dat saneerders niet willen verwijderen zonder voorafgaand inventarisatierapport 

omdat zij daarmee een afwijking geregistreerd kunnen krijgen bij inspectie door hun certificerende 

instelling. Omgevingsdienst IJmond laat deze verantwoordelijkheid bij de verwijderaar en de 

opdrachtgever en Inspectie SZW.  

Het is mogelijk dat bij de ongebroken en/of onverweerde (gedumpte) objecten in voorkomende 

gevallen ook gefragmenteerde deeltjes met onbekende historische herkomst (zwerfasbest) of 

gefragmenteerde deeltjes die zijn vrijgekomen ten gevolge van een incident worden aangetroffen. 

Indien zich dit voordoet, wordt de in hoofdstuk 1 of 2 beschreven aanpak gevolgd. 

 

 

 Omgevingsdienst IJmond wijst belanghebbenden (gemeenten, burgers, rechtspersonen 

e.d.) op de verplichting een risico-inventarisatie uit te voeren op grond van de 

Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit 

asbestinventarisatieonderzoek is verplicht voordat het (zwerf)asbest wordt verwijderd. 

 Indien er geen enkele twijfel bestaat dat stukjes asbest(houdend materiaal niet in de 

bodem terechtgekomen kan zijn, mag het asbesthoudende object worden verwijderd 

zonder dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is.  

 Bij het aantreffen van gefragmenteerde deeltjes met onbekende herkomst (zwerfasbest) 

of vrijgekomen ten gevolge van een incident bij ongebroken en/of onverweerde 

(gedumpte) objecten, wordt de in hoofdstuk 1 of 2 beschreven aanpak gevolgd.  
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De Inspectie SZW heeft op bovenstaande aanpak onderstaande reactie gegeven. Zij stelt merkt op: 

 

 

Inspectie SZW onderschrijft ook dat er altijd eerst geïnventariseerd moet worden voor 

verwijdering, maar stelt ook het volgende: 

“Op grond van artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit dient al het te verwijderen asbest (dus 

feitelijk ook zwerfasbest) te worden geïnventariseerd. Bij zwerfasbest zal de Inspectie SZW in 

uitzonderlijke gevallen niet handhavend optreden als dit asbest onder risicoklasse 2 wordt 

verwijderd en er niet is geïnventariseerd. 

De Inspectie SZW gaat de uitzonderingen niet specifiek benoemen. De volgende vragen spelen 

een rol bij de totstandkoming van de uitzonderingen. 

1. Is er sprake van verspreiding naar de omgeving (is er geen sprake van een duidelijk 

besmet oppervlak omdat het asbest meer dan incidenteel gebroken is). 

2. Is er een duidelijk herkenbare bron.  

3. Gaat het om een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest.  

4. Dient snel opruimen het doel verdere verspreiding te voorkomen. 

 Als de eerste vraag met nee en de volgende vragen met ja worden beantwoord en er wordt onder 

risico klasse 2 condities gesaneerd,  dan gaat Inspectie SZW niet handhavend optreden als er 

geen inventarisatierapport is opgesteld. 

Dit is geen algemene toestemming of ontheffing.” 

 

 

* Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 bevat slechts regels voor het verwijderen van asbest uit 

bouwwerken of objecten en het opruimen na incidenten. Onder een object verstaat het 

Asbestverwijderingsbesluit : constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een 

bouwwerk. Deze objecten verstaat Omgevingsdienst IJmond niet onder deze derde 

verschijningsvorm.  
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Samengevat: 
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Bijlage Werkwijzer asbest op de bodem  
 

Landelijke uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 

 

2 Op het verwijderen van zwerfasbest, asbesthoudend puin, puingranulaat en verontreinigde 

bodem en grond is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 niet van toepassing. Dit is geregeld 

in andere wetgeving, bijvoorbeeld de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Wet 

bodembescherming en het Arbobesluit. Ook elektrische huishoudelijke apparaten (zoals 

eleketrische verwarmingstoestellen), die in hun geheel kunnen worden verwijderd, vallen 

buiten het Asbestverwijderingsbesluit 2005.  

 

Asbestverwijderingsbesluit 2005  

 

 Niet van toepassing op puin, puingranulaat, bodem, grond, slib, baggerspecie en 

grondwater. 

 Niet van toepassing op verwijdering van asbest uit de bodem.  

 Niet van toepassing op producten waaromtrent regels zijn gesteld bij of krachtens het 

Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur. 

 Bevat regels voor het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit 

bouwwerken of objecten.  

 Bevat regels voor het opruimen van asbest of asbesthoudende producten na incidenten.  

 Het opruimen van zwerfasbest valt niet onder de werkingssfeer van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. Bron: RIVM rapport 609021030. Ook de website van 

InfoMil vermeldt dat het opruimen van zwerfasbest niet onder dit besluit valt.  

 Een asbest inventarisatierapport is verplicht voor het (gedeeltelijk) afbreken en uit elkaar 

nemen van bouwwerken of objecten.  

 Een asbestinventarisatierapport is verplicht voor het opruimen van asbesthoudende 

materialen of - producten die ten gevolge van een incident, zoals brand, explosie, storm of 

illegale sloop, zijn vrijgekomen. 

 

Arbeidsomstandighedenbesluit   

 

 Een risico-inventarisatie is altijd verplicht (artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit jo 

artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet). In het kader van deze beoordeling wordt een 

asbestinventarisatierapport gemaakt voordat wordt aangevangen met o.a. het geheel of 

gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken en het opruimen van asbest of 

asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.  

 Indien de concentratie van asbeststof in de lucht niet de grenswaarde van 0,01 vezel per 

kubieke centimeter berekend over een referentieperiode van acht uur overschrijdt, de 

blootstelling voor werknemers lager is dan of gelijk aan deze grenswaarde, is er sprake van 

risicoklasse 1 (artikel 4.44 jo 4.46). Dit asbest, asbesthoudend product en een product 
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waaruit asbeststof vrijkomt wordt o.a. opgeborgen en vervoerd in een daartoe gesloten 

verpakking (artikel 4.45 tweede lid onder c). 

 Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt een melding gedaan aan 

de aangewezen toezichthouders (artikel 4.47c). Dit zijn de arbeidsinspecteurs van de 

Inspectie SZW (artikel 24 eerste lid Arbeidsomstandighedenwet jo artikel 1 

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke 

uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving). 

 Na de werkzaamheden kan met een visuele inspectie een eindbeoordeling worden 

uitgevoerd.  

 Voor risicoklasse 2 stoffen (artikel 4.48 e.v.) en risicoklasse 3 stoffen (artikel 4.53a) zijn 

(verzwaarde) eindbeoordelingen verplicht.  

 

Productenbesluit asbest   

 

 Niet van toepassing op asbest of asbesthoudende producten die worden verwijderd in een 

inrichting als bedoeld in artikel 1.1 vierde lid Wet milieubeheer.  

 Niet van toepassing op een product waaraan geen asbest opzettelijk is toegevoegd en 

waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie 

amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een bij regeling van Onze Minister vast te stellen 

methode, niet hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof. 

 Niet van toepassing op handelingen waaromtrent regels zijn gesteld in het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 Niet van toepassing op het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van 

bouwwerken of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn 

verwerkt en het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit deze bouwwerken 

of objecten voorzover daaromtrent regels zijn gesteld bij of krachtens het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 Niet van toepassing op het verplaatsen van verontreinigde grond binnen een geval van 

ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming, tenzij aan 

die grond asbest opzettelijk is toegevoegd.  
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Onderstaande tabel, die door InfoMil is opgesteld, bevat de belangrijkste regelingen.  

 

Belangrijkste asbestregelgeving, wetten en regels 

Naam Vindplaats 

staatsbladversie 

Datum inwerkingtreding en korte 

inhoud 

Asbestverwijderingsbesluit 2005 Staatsblad 2005 nr 

704 met rectificatie 

1 maart 2006. Het 

asbestverwijderingsbesluit bevat 

regels voor het inventariseren van 

asbest en het verwijderen van asbest.  

Besluit asbestwegen 

Milieubeheer 

Staatsblad 2000 nr 

374 

25-10-2000. Het Besluit asbestwegen 

bevat regels over maatregelen die 

eigenaren van asbestbevattende 

wegen moeten treffen. 

Regeling nadere voorschriften 

asbestwegen Milieubeheer 

Staatscourant 

2000 nr 190 

24-10-2000. Deze Regeling bevat 

nadere voorschriften over de 

toepassing van de NEN 5897 en 

bepalingen wanneer een 

asbestbevattende weg toch 

voorhanden mag worden gehouden. 

Productenbesluit asbest Staatsblad 2005 

nr. 6  

8-3-2005. Het Productenbesluit bevat 

het verbod op het in de handel 

brengen en gebruiken van asbest. Dit 

verbod geldt zowel voor bedrijven als 

particulieren. 

Productenregeling asbest Staatscourant 

2005 nr. 40  

8-3-2005. De Productenregeling 

bevat regels over de normen 

waarmee de concentratie asbest in 

producten moet worden bepaald.. 

Arbeidsomstandighedenwet   De raamwet Arbeidsomstandigheden 

Arbeidsomstandighedenbesluit  Bevat met name in hoofdstuk 4 vanaf 

paragraaf 3 voorschriften over asbest. 

Arbeidsomstandighedenregeling    

Wijziging AOR in verband met de 

stelselwijziging  

 Het wijzigingsbesluit ivm. de 

stelselwijziging per 1-2-2012. 

Staatsblad 2007 nr. 704 Staatsblad 2007 

nr. 704 

Deze wijziging van het besluit bevat 

regels voor het inventariseren en 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019316/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dasbestverwijderingsbesluit%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20111208%26epd%3d20111208%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dasbestverwijderingsbesluit%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20111208%26epd%3d20111208%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704-v1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dasbestverwijderingsbesluit%26zkd%3dAlleenInDeTitel%26dpr%3dAlle%26spd%3d20111208%26epd%3d20111208%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011619
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011619
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2000-374.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2000-374.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011658/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011658/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2000-190-p16-SC25804.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26vrt%3dstcrt%2b2000%2b190&resultIndex=8&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2000-190-p16-SC25804.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26vrt%3dstcrt%2b2000%2b190&resultIndex=8&sorttype=1&sortorder=4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017778
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-6.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018026/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-40-p18-SC68992.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26vrt%3dstcrt%2b2005%2b40&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-40-p18-SC68992.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26vrt%3dstcrt%2b2005%2b40&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-18269.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-18269.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html
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Belangrijkste asbestregelgeving, wetten en regels 

Naam Vindplaats 

staatsbladversie 

Datum inwerkingtreding en korte 

inhoud 

verwijderen van asbest. 

Circulaire gevolgen (14-10-2011)  Circulaire stelselwijziging 

arbocertificaten en de gevolgen voor 

asbest. 

Circulaire vragen en antwoorden  Vragen en antwoorden over het 

nieuwe stelsel van arbocertificaten. 

SC 510, 520, 530 en SC540   Dit zijn de certificatieschema's op de 

website van ascert. 

Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen en 

gevaarlijke afvalstoffen 

Stb. 2004, 522 1 januari 2005. Volgens dit besluit 

moet asbest worden afgevoerd met 

een begeleidingsbrief. De ontvanger 

van het asbest moet de ontvangst 

melden bij het Landelijk Meldpunt 

Afvalstoffen (LMA). Zie voor meer 

informatie de website van het LMA.  

Bouwbesluit 2012  Het "nieuwe" Bouwbesluit is per 1 

april 2012 in werking.  

Wijzigingsbesluit op bouwbesluit 

2012 

 Dit "veegbesluit" bevat de wijzigingen 

naar aanleiding van de inspraak. Met 

name relevant voor de Nota van 

Toelichting 

Regeling Bouwbesluit 2012  De "nieuwe" Regeling Bouwbesluit is 

per 1 april 2012 in werking. 

Besluit tot inwerkingtreding BB 

2012 

 inwerkingtredingsbesluit BB 2012 met 

daarin ook het Besluit tot wijziging 

van de Woningwet 

Integrale Nota van Toelichting   Een samenvoeging van de volledige 

Nota van Toelichting van Bouwbesluit 

2012 en veegbesluit. 

Infoblad BZK nieuw Bouwbesluit   Een informatieblad van het Ministerie 

van BZK over het Bouwbesluit 2012. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-stelsel-van-wettelijke-arbo-certificaten.html
http://www.ascert.nl/asp/basis.asp?id=31
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-522.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-522.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-522.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-522.html
http://www.lma.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-676.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-676.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/
http://www.infomil.nl/publish/pages/84316/stb-2012-125_1_inwerkingtredingsbesluit_bb2012.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/84316/stb-2012-125_1_inwerkingtredingsbesluit_bb2012.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/84316/integrale-tekst-toelichting-bouwbesluit-2012_1.pdf
http://www.infomil.nl/publish/pages/84316/infoblad-bzk-het-bouwbesluit-2012-herzien_1.pdf
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Aanvullend kunnen genoemd worden o.a. de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en Algemene wet bestuursrecht die algemene voorschriften 

bevatten. Deze worden in voorkomende gevallen in combinatie met bovenstaande regelingen 

toegepast, bijvoorbeeld indien met een last onder bestuursdwang gehandhaafd wordt.  

Werkgevers en werknemers krijgen te maken met de Arbeidsomstandighedenwet en het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze bevatten bijvoorbeeld de verplichting altijd een risico-

inventarisatie uit te voeren voordat asbest wordt opgeruimd door een gecertificeerd bedrijf.  
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Verantwoording 

 

De Werkwijzer Asbest 2015 en de Werkwijzer Asbest op de bodem Omgevingsdienst IJmond 2015 

zijn opgesteld door Omgevingsdienst IJmond: Nico Hulsman, Ditte Hunsche, Bessel Kamerbeek en 

Diana Minneboo.  

Deze werkwijzers zijn een leidraad. In concrete gevallen zal altijd een beoordeling van de 

bijzondere omstandigheden plaats moeten vinden die het wenselijk kunnen maken hiervan af te 

wijken. In alle gevallen adviseren wij de desbetreffende wet- en regelgeving die rechtstreeks van 

toepassing kan zijn en gewijzigd kan zijn, te raadplegen en een concrete afweging te maken. 

Deze werkwijzer kan ter beschikking worden gesteld aan- en op verzoek worden aangepast voor 

gemeenten en andere overheidsorganisaties waarvoor Omgevingsdienst IJmond taken uitvoert. 

Ook kunnen andere omgevingsdiensten hier gebruik van maken.  

Aan deze werkwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel aan de totstandkoming van 

deze werkwijzers de uiterste zorg is verleend, aanvaardt Omgevingsdienst IJmond geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden, noch voor gevolgen hiervan.   

 

Op de volgende websites is achtergrond informatie te vinden: 

www.odijmond.nl 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/wet-regelgeving/vindplaats/ 

www.ascert.nl 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu/Chemische_stoffen_in_huisstof/Asbest 

www.overheid.nl 

 

 

 

http://www.odijmond.nl/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/wet-regelgeving/vindplaats/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu/Chemische_stoffen_in_huisstof/Asbest
http://www.overheid.nl/

