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Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin
asbesthoudende materialen zijn verwerkt
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en
derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende
materialen zijn verwerkt. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor
NEN 2990).

Vo

Een aantal specifieke situaties is reeds nauwkeurig omschreven en de beoordeling daarvan is vastgelegd in
bestaande normen of wet- en regelgeving. Voorbeelden daarvan zijn de inventarisatie van asbesthoudende
materialen in gebouwen voorafgaand aan sloop en de eerdergenoemde eindcontrole van ruimten waaruit
asbest is verwijderd. Voor dergelijke situaties wordt volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende
beoordelingsrichtlijnen, normen of wet- en regelgeving.
Uitgangspunt vormt het door VROM gehanteerde kader van normstelling, de streefwaarde (SW) en het
maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR).
OPMERKING

Voor asbest is de streefwaarde gelijkgesteld aan het verwaarloosbaar risiconiveau (VR).
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Afwijkingen van deze normen voor blootstelling (vrijgave, werkplek) worden expliciet vermeld. Daarnaast
worden afgeleide begrippen actuele blootstelling en potentiële blootstelling gehanteerd. De actuele
blootstelling is met een redelijke betrouwbaarheid af te leiden uit de gemeten asbestvezelconcentratie in de
lucht en de duur van de blootstelling. Bij het bepalen van de potentiële blootstelling echter moet een
schatting worden gemaakt van de kans dat asbestvezels onder bepaalde omstandigheden vanuit een
materiaal of oppervlak daadwerkelijk in de lucht terechtkomen, en tot normoverschrijdende concentraties
leiden. Een belangrijk doel van deze norm is het objectief vaststellen van zowel de actuele- als de potentiële
blootstelling aan asbest, gebruikmakend van de bestaande wet- en regelgeving en reeds beschikbare
(inter)nationale normen en richtlijnen. Op basis van het verkregen resultaat kunnen beslissingen worden
genomen m.b.t. sanering, beheersplannen, beschermende maatregelen enz.

iew

In het volgende stroomschema (figuur 1) is weergegeven langs welke route een beoordeling tot stand komt.
In de vakjes zijn de hoofdstukken aangegeven waarin de desbetreffende onderdelen zijn uitgewerkt.
Uiteindelijk kunnen er twee acceptabele eindsituaties ontstaan:
a) Alle asbest is uit het gebouw of de constructie verwijderd. Na eindcontrole door een deskundig
laboratorium of deskundige inspectie-instelling is volgens NEN 2990 vastgesteld dat het gebouw voldoet
aan de gestelde opleveringscriteria en zonder gebruiksbeperkingen kan worden bewoond en beheerd.
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b) Er blijven asbesthoudende materialen in het gebouw of de constructie achter. Toepassing van een
robuust asbestbeheersplan bewerkstelligt dat de blootstelling aan asbest in de lucht in alle gevallen lager
is dan het streefwaardeniveau uitgedrukt als een 8-uurs-gemiddelde concentratie, en gemeten conform
het in deze norm beschreven protocol.
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Opdrachtbeoordeling
volgens deze norm

Vo

Is inventarisatie
beschikbaar?

Voer (aanvullende)
inventarisatie uit

Voldoet inventarisatie aan
gestelde eisen en is hij nog
actueel? (H42)

Is (aanvullende)
inventarisatie gewenst?

or

Is onderzoek t.b.v. potentiële
blootstelling nodig? (H5)

Bepaal actuele blootstelling,
inclusief meetstrategie (H5)

Leidt beoordeling potentiële
blootstelling tot
saneringsadvies? (bijlage D)
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Zijn metingen t.b.v. bepaling
actueel risico nodig?
(H4, H5)

iew

Is asbestconcentratie
3
groter dan 1000 veq/m ?

Is asbestconcentratie
3
groter dan 10 000 veq/m ?

Saneer asbesthoudende
materialen conform
BRL 5050

Is de ruimte via eindcontrole
door een deskundig
laboratorium goedgekeurd?
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Adviseer ontruiming en
maatregelen om verspreiding
te voorkomen

Rapporteer en adviseer bij
opstellen asbestbeheersplan
(bijlage D)

Ruimte is asbestvrij, geen
asbestbeheersplan nodig

Zijn alle asbesthoudende
materialen uit de ruimte
verwijderd?

Figuur 1 — Stroomschema beoordeling risico’s in gebouwen of constructies die
asbest bevatten
3
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2 Normatieve verwijzingen
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
NEN 2990:2005

Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering

NEN 5896:2003

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met
polarisatiemicroscopie

Vo

NEN 5707:2003

Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten
instellingen die keuringen uitvoeren

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000

Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en
kalibratielaboratoria

NEN-ISO 10312:1999

Buitenluchtmetingen – Bepaling van de concentratie aan asbestvezels
met transmissie elektronenmicroscopie, directe methode

NEN-ISO 14966:2003

or

NEN-ISO 13794:1999

Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic
fibrous particles – Scanning electron microscopy method
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3 Termen en definities

Luchtkwaliteit – Buitenlucht – Bepaling van de concentratie aan
asbestvezels – Bepaling met transmissie elektronenmicroscopie,
indirecte methode

Voor de toepassing binnen het kader van deze norm gelden de volgende definities.

iew

3.1
accreditatie
accreditatie verleend door daartoe door de overheid gerechtigde instantie

eld

3.1.1
accreditatie Inspectie
accreditatie verleend voor inspectiewerkzaamheden, waarbij de beoordeling plaatsvindt conform
NEN-EN-ISO/IEC 17020

3.1.2
accreditatie Testen
accreditatie verleend door RvA voor laboratoriumverrichtingen, waarbij de beoordeling plaatsvindt conform
NEN-EN-ISO/IEC 17025
3.2
achtergrondconcentratie
concentratie in de omgevingslucht waarvan mag worden verondersteld dat deze uitsluitend afkomstig is van
diffuse bronnen buiten het te beoordelen gebouw, de te beoordelen constructie of situatie (bijvoorbeeld
buitenlucht)
3.3
achtergrondmeting
meting waarbij de achtergrondconcentratie wordt vastgesteld
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