
 

 

Voorstel voor specifieke werkmethode verwijdering asbesthoudende vensterbanken in 

het Certificatieschema Asbest 

 

Voorstel tot wijziging van artikel 43, lid x van het Certificatieschema Asbest: 

Bij de verwijdering van asbesthoudende vensterbanken die zijn vastgeschroefd, met beugels zijn bevestigd of in 

de specie zijn gelegd, kan de volgende werkmethode worden toegepast: 

a. werkwijze bij het demonteren: 

- de vensterbanken indien nodig aan de zijkanten loshakken als de stuclaag of gipswand een stukje op de 

vensterbanken aanwezig is; 

- indien vastgeschroefd: de schroeven losdraaien, waarna de vensterbank volledig kan worden opgepakt; 

- indien met beugels bevestigd: de beugels doorzagen zonder de vensterbank aan te raken, zodat de 

vensterbank volledig loskomt; 

- indien in de specie gelegd: de vensterbank met behulp van een beitel en hamer voorzichtig uit de specie 

tikken of met de hand loswrikken; 

b. emissiebeperkende maatregelen: 

- de vensterbanken vooraf afplakken met folie; 

- de vensterbanken bij de aansluitingen op de muur bevochtigen; 

- bronafzuiging toepassen tijdens het losmaken van de vensterbanken; 

- de werkplek reinigen met stofzuiger en / of natte doeken; 

c. verpakken en opslaan vindt plaats overeenkomstig artikel 44; 

d. het vereiste in lid 3 inzake het toepassen van een containment en lid 4 inzake emissiebeperkende 

maatregelen is niet van toepassing; 

e. er geldt geen verplichting tot het dragen van adembeschermingsmiddelen; 

f. de eindbeoordeling zoals bedoeld in artikel 45 omvat alleen een visuele inspectie. 

 

Toelichting 

Het voorstel omvat de aanpassing van het arbeidhygiënische regime voor het verwijderen van 

asbesthoudende vensterbanken binnen het beheerregime dat geldt voor risicoklasse 2. Deze 

aanpassing kan in de lopende wijziging van het Certificatieschema worden meegenomen.  

 

Voor de aanleiding, achtergrond en onderbouwing van dit voorstel wordt kortheidshalve verwezen 

naar de volgende notities die in respectievelijk juni en november 2018 zijn aangeboden aan het 

Ministerie van SZW en Ascert: 

[1] De systematiek van risicoklasse-indeling moet zo snel mogelijk worden verduidelijkt en 

 aangepast!, juni 2018; 

[2] Bezwaren en vragen van de asbestverwijderingsbranche over de ‘opdracht’ van het Ministerie 

 van SZW aan het bestuur van Ascert om asbesthoudende vensterbanken onder risicoklasse 1 

 te brengen, november 2018. 
 

Zoals aangegeven in onze eerdere voorstellen moet ook worden gekeken naar de neveneffecten van 

de differentiatie in het arbeidshygiënische regime in de asbestverwijdering, zoals het verwijderen van 

asbestbronnen zonder een contaiment en zonder adembescherming. De volgende aspecten zijn in 

ieder geval van  belang: 

• de gevolgen voor het risicobewustzijn op de werkvloer; 

• de juridische en aansprakelijkheid technische aspecten (in  de verhouding werkgever-werknemer, 

opdrachtgever-opdrachtnemer en bewoners / gebruikers); 

• toekomstige ontwikkelingen rondom de asbestgrenswaarden.  

 

Wij beschouwen dit voorstel daarom als een pilot, met name ook vanuit de vraag of dit breder 

toepasbaar is in de toekomst. Het is daarom goed om de toepassing daarvan en de ervaringen 

hiermee systematisch te evalueren gedurende de periode van bijvoorbeeld een jaar. Hiervoor zullen 

wij gerichte voorstellen doen aan Ascert.  


