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Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 5) inzake 

asbestgrenswaarden en risicoklasse-indeling asbest (en deskundigheidseis DIA) 

Situatie per 1-1-2017. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Dit document bevat de integrale tekst van Afdeling 5 van Hoofdstuk 4 van het Arbobesluit zoals deze 

zal gelden per 2017. Daarin zijn de hieronder genoemde wijzigingen verwerkt. 

 

• Staatsblad 2014, nummer 217: 

Besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de 

herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-217.html  

 

• Staatsblad 2016, nummer 340: 

Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband 

met de herziening van een grenswaarde voor asbest, wijziging van het besluit van 5 juni 2014 tot 

wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de 

grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 2014, 217), in verband 

met het vervallen en aanpassen van enige onderdelen alsmede enkele technische wijzigingen van 

het Asbestverwijderingsbesluit 2005.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-

340.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dasbest%2barbobesluit%26zkd%3dInDeGeh

eleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20161019%26epd%3d20161019%26sdt%3dDatumUitgifte%26orgt%3dministerie%26

planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4 

 

• Staatsblad 2016, nummer 341: 

Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en 

enige andere besluiten in verband met het aanbrengen van enige technische en juridische 

verbeteringen en enige andere kleine wijzigingen.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-

341.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20161019%26epd%3d201

61019%26jgp%3d2016%26nrp%3d341%26sdt%3dDatumUitgifte%26orgt%3dministerie%26planId%3d%26pnr%3d1%26r

pp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4 

 



 

      

Pagina 2 van 11 

 
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen      www.sloopaannemers.nl  

telefoon 0345-471390   telefax 0345-471381 

 

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 

Afdeling 5. Aanvullende voorschriften asbest 

 

§ 1. Definities en toepasselijkheid 

 

Artikel 4.37. Definitie asbest 

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten: 

1°. actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4); 

2°. amosiet (Cas-nummer 12172–73–5); 

3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5); 

4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5); 

5°. tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6); 

6°. crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4); 

b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige 

silicaten bevatten; 

c. asbestvezel: een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 

3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1; 

d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk. 

 

Artikel 4.37a. Schakelbepaling 

Indien arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 

asbesthoudende producten is naast de afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk, met inachtneming van de 

artikelen 4.37b en 4.37c, tevens deze afdeling van toepassing. 

 

Artikel 4.37b. Afwijkende bepalingen 

1. In afwijking van artikel 4.15 wordt artikel 4.53 toegepast. 

2. In afwijking van artikel 4.16 worden de artikelen 4.46 en 4.47a toegepast. 

3. In afwijking van artikel 4.19, onderdelen d en e, wordt artikel 4.45, tweede lid, onderdelen c en d 

toegepast. 

4. In afwijking van artikel 4.20, vijfde lid, wordt artikel 4.51, derde lid, toegepast. 

 

Artikel 4.37c. Toepasselijkheid 

Deze afdeling is van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot asbest of asbesthoudende 

producten indien de concentratie asbest hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als 

bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest. 
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§ 3. Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten 

 

Artikel 4.44. Risicoklasse 1 

Deze paragraaf is van toepassing, indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat 

in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van 

de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 

4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, 

tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, kleiner is 

dan 1. 

 

Artikel 4.45. Preventieve maatregelen 

1. De concentratie van asbestvezels in de lucht wordt zo laag mogelijk onder de grenswaarden, 

bedoeld in artikel 4.46, gehouden. 

2. Ter naleving van het eerste lid worden de volgende maatregelen genomen: 

a. a. de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien 

dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt; 

b. b. gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het bewerken van 

asbest of van asbesthoudende producten worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en 

onderhouden; 

c. c. asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof vrijkomt worden 

opgeborgen en vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking; 

d. d. afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van 

asbesthoudende producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd in een 

daartoe geschikte en gesloten verpakking, voorzien van een etiket met de duidelijke en goed 

leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat. 

3. Artikel 4.20, vierde lid, voorzover het de beschikbaarheid van douches betreft, is niet van 

toepassing indien de concentratie van asbestvezels in de lucht is ingedeeld in risicoklasse 1. 

 

Artikel 4.45a. Voorlichting 

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt 

doeltreffende voorlichting gegeven over: 

a. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof; 

b. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende 

grenswaarden; 

c. de maatregelen inzake de hygiëne, bedoeld in artikel 4.51; 

d. maatregelen om de blootstelling aan asbeststof zo laag mogelijk te houden; 

e. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding. 
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Artikel 4.45b. Onderricht 

1. Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen 

worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een passende opleiding verzorgd. 

2. Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft 

hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking 

tot: 

a. eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het 

synergetische effect van roken; 

b. soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten; 

c. handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van preventieve 

controles om blootstelling tot een minimum te beperken; 

d. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen; 

e. de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur; 

f. noodprocedures; 

g. ontsmettingsprocédés; 

h. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd; 

i. de eisen inzake medisch toezicht. 

 

Artikel 4.46. Grenswaarden 

1. De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 

2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 

2. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en 

crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, 

berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 

 

Artikel 4.47. Meten en monsterneming 

1. Om de naleving van de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46, te kunnen waarborgen, worden, in 

het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, in de lucht waaraan de werknemers in 

verband met de arbeid worden blootgesteld de concentraties, bedoeld in artikel 4.46, gemeten. 

2. Het meten geschiedt op gezette tijden, afhankelijk van de resultaten van de eerste 

risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2. 

3. De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een voor dat doel geschikte genormaliseerde 

methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert. Bij ministeriële 

regeling kunnen nadere regels worden gesteld over deze methodes. 

4. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel over de wijze van 

monsterneming kenbaar te maken. 

5. De monsterneming is representatief voor de individuele blootstelling van de werknemers aan 

asbestvezels. 

6. De monsterneming wordt zodanig uitgevoerd dat door meting, of door berekening van deze 

meting, gewogen in de tijd, de blootstelling van werknemers aan asbestvezels kan worden 

vastgesteld die representatief is voor een referentieperiode van 8 uur. 
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7. Het nemen van monsters wordt uitgevoerd door een persoon die de daarvoor vereiste 

deskundigheid bezit. 

8. De na het nemen van monsters uit te voeren monsteranalyse wordt uitgevoerd in een 

laboratorium dat daarvoor adequaat is toegerust alsmede ervaring heeft met de vereiste 

identificatietechnieken. 

9. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers kunnen de resultaten van de metingen inzien en kunnen over de 

betekenis van deze resultaten uitleg krijgen. 

 

Artikel 4.47a. Maatregelen bij overschrijding van een grenswaarde 

1. Bij overschrijding van een grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, worden de oorzaken voor de 

overschrijding opgespoord en worden zo spoedig mogelijk doeltreffende maatregelen genomen 

om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde. 

2. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de overschrijding, 

van de oorzaak daarvan en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt hen de gelegenheid 

gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tenzij 

sprake is van spoedeisende redenen om zonder deze gelegenheid te bieden, deze maatregelen 

te nemen. In dat geval worden zij ingelicht over de getroffen maatregelen. 

3. Zolang de in het eerste lid bedoelde maatregelen om de concentratie terug te brengen nog niet 

volledig ten uitvoer zijn gelegd, wordt de arbeid op de betreffende arbeidsplaats alleen voortgezet 

indien de betrokken werknemers doeltreffend zijn beschermd tegen blootstelling aan 

asbestvezels. 

4. Wanneer in de situatie, bedoeld in het derde lid, de blootstelling niet met andere middelen kan 

worden beperkt en een grenswaarde het dragen van individuele ademhalingsapparatuur vereist, 

wordt de duur van het dragen daarvan voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt. 

5. Wanneer individuele ademhalingsapparatuur wordt gebruikt, wordt voorzien in rustpauzes. 

6. Het aantal rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, en de duur daarvan wordt bepaald door de fysieke 

en klimatologische belasting waaronder de werknemer de werkzaamheden moet verrichten. 

7. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging worden de 

rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, zo nodig vastgesteld in samenspraak met de 

belanghebbende werknemers. 

8. Nadat de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn genomen worden de concentraties van 

asbestvezels in de lucht gemeten overeenkomstig artikel 4.47 en wordt de indeling in een 

risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a opnieuw bepaald. 

9. Indien uit de meting, bedoeld in het achtste lid, blijkt dat een concentratie in een hogere 

risicoklasse wordt ingedeeld, is tevens paragraaf 4 of 5 van deze afdeling van toepassing. 

 

Artikel 4.47b. Visuele inspectie 

1. Na werkzaamheden met asbest wordt, voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt 

gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats een eindbeoordeling uitgevoerd. 

2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie waarbij is vastgesteld 

dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is. 
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Artikel 4.47c. Melding 

1. Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de werkgever melding 

gedaan aan een daartoe aangewezen toezichthouder. Deze melding bevat tenminste een 

beknopte beschrijving van: 

a. de plaats waar de werkzaamheden worden verricht; 

b. de soorten en hoeveelheden asbesthoudende producten; 

c. de werkzaamheden die met asbest of asbesthoudende producten worden verricht, de 

werkmethoden alsmede de indeling van de concentraties asbestvezels in de lucht in een 

risicoklasse; 

d. het aantal betrokken werknemers; 

e. de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan; 

f. de maatregelen die zullen worden getroffen om blootstelling van werknemers aan asbest te 

beperken. 

2. Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke 

toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende producten, wordt een nieuwe 

melding gedaan. 

3. De op grond van het eerste en tweede lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de 

belanghebbende werknemers. 

4. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing. 

 

§ 4. Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten 

 

Artikel 4.48. Risicoklasse 2 

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in 

verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het 

type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de 

concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie 

van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, groter is dan of gelijk is aan 1, dan is in 

aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing. 

 

Artikel 4.48a. Aanvullende maatregelen 

1. Indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, verwacht kan worden dat de som van 

concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in 

artikel 4.46, eerste lid, en de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, 

anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede 

lid, in de lucht groter is dan of gelijk is aan 1, ondanks preventieve technische maatregelen ter 

beperking van de asbestconcentratie in de lucht, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen 

ter bescherming van de betrokken werknemers. 

2. Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval: 

a. het ter beschikking stellen en het verplichten te dragen van passende 

ademhalingsapparatuur en andere persoonlijke beschermingsmiddelen; 
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b. het aanbrengen van waarschuwingsborden die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 

van hoofdstuk 8 bepaalde, ter aanduiding dat een overschrijding van een in artikel 4.46 

genoemde grenswaarde kan worden verwacht; 

c. het voorkomen van de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende 

materialen buiten de ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

3. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over 

de maatregelen, bedoeld in het eerste lid. 

4. Voordat wordt aangevangen met andere werkzaamheden, wordt respectievelijk worden het 

aanwezige asbest dan wel de aanwezige asbesthoudende producten verwijderd, behalve 

wanneer dit voor de werknemers een groter gevaar voor de veiligheid en gezondheid zou 

inhouden. 

 

Artikel 4.50. Werkplan 

1. Voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden wordt door de werkgever van het bedrijf, 

bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, een schriftelijk werkplan opgesteld dat doeltreffende, op de 

specifieke situatie van de betreffende arbeidsplaats toegespitste, maatregelen bevat ter 

bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers. 

2. Indien een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, is opgesteld, worden de 

resultaten van dat rapport opgenomen in het werkplan. 

3. In het werkplan wordt voorgeschreven dat de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, 

eerste lid, zich ervan vergewist dat na de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 4.51a, er geen 

risico’s van bloostelling aan asbest of asbesthoudende producten meer zijn. 

4. In het werkplan worden de volgende gegevens opgenomen: 

a. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.1c, eerste lid, aanhef en 

onderdelen d en g, 4.7, derde lid, onderdelen b, c en e, 4.18, 4.19, aanhef en onderdelen b 

en c, 4.20, eerste tot en met vierde lid, 4.45, eerste en tweede lid, onderdelen a, b, en d, 

4.48a, tweede en vierde lid, en 4.51. 

b. een beschrijving van de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede van de 

werkmethode; 

c. een beschrijving van de werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen die bij de 

werkzaamheden worden gebruikt; 

d. de namen van de werknemers en personen, bedoeld in artikel 4.54d, vijfde en zevende lid. 

5. De werkzaamheden worden overeenkomstig het opgestelde werkplan uitgevoerd. 

6. Het werkplan of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd 

getoond aan de toezichthouder. 
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Artikel 4.51. Hygiënische beschermingsmaatregelen 

1. De werkkleding mag uitsluitend buiten het bedrijf of de inrichting worden gebracht indien dit 

geschiedt met het doel deze te laten reinigen in daartoe adequaat uitgeruste wasserijen. 

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, wordt de werkkleding in een daartoe geschikte en 

gesloten verpakking vervoerd. 

3. Wanneer beschermende uitrusting wordt verstrekt, wordt deze op een daartoe aangewezen plaats 

bewaard en na ieder gebruik gecontroleerd en gereinigd. Defecte uitrusting mag niet worden 

gebruikt. 

 

Artikel 4.51a. Eindbeoordeling 

1. Na de werkzaamheden wordt na reiniging van de arbeidsplaats en voordat met andere 

werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats in een 

binnenruimte een eindbeoordeling uitgevoerd waarbij de monsterneming wordt uitgevoerd door 

een persoon als bedoeld in artikel 4.47, zevende lid, en de monsteranalyse door een laboratorium 

als bedoeld in artikel 4.47, achtste lid. 

2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie gevolgd door een 

eindmeting, teneinde vast te stellen of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 

10.000 vezels per kubieke meter, uitgaande van een referentieperiode van ten minste twee uur. 

3. Na de werkzaamheden wordt na reiniging van de arbeidsplaats en voordat met andere 

werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats in de buitenlucht 

door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust een visuele inspectie uitgevoerd, waarbij is 

vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is. 

4. Indien de werkzaamheden in de buitenlucht betrekking hebben op asbesthoudende grond, wordt 

na het beëindigen van die werkzaamheden door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust, 

een visuele inspectie uitgevoerd op de aanwezigheid van asbest teneinde vast te stellen dat de 

concentratie asbest niet hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 

monsterneming, bedoeld in het eerste lid, de eindmeting, bedoeld in het tweede lid, en de visuele 

inspectie, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid. 

 

Artikel 4.52. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

1. Zolang de blootstelling aan asbeststof duurt, worden, in aanvulling op artikel 4.10a, derde lid, de 

betrokken werknemers ten minste éénmaal in de drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om 

een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.10a te ondergaan. 

2. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, omvat in ieder geval een 

specifiek onderzoek van de borstkas. 

3. Indien het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, 

daartoe aanleiding geeft, worden doeltreffende maatregelen genomen om schade voor de 

gezondheid van de betrokken werknemer door blootstelling aan asbeststof te voorkomen. 

4. In aanvulling op artikel 4.10a, vierde lid, kan een deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, 

tweede lid, of de arbodienst verklaren dat het medisch toezicht na de beëindiging van de 

blootstelling zolang moet worden voortgezet als voor de gezondheid van de betrokkene 

noodzakelijk wordt geacht. 
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Artikel 4.53. Registratie 

1. Van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof wordt 

aantekening gehouden in een register, waarbij de aard en de duur van de arbeid alsmede de mate 

van de blootstelling worden vermeld. 

2. De gegevens die in het register zijn vermeld kunnen worden ingezien door de deskundige 

persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst. 

3. Iedere werknemer krijgt inzage in zijn persoonlijke gegevens in het register. 

4. De gegevens in het register, voorzien van een toelichting, in statistische niet tot individuen 

herleidbare vorm, kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de 

personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende 

werknemers. 

 

§ 5. Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende 

producten 

 

Artikel 4.53a. Risicoklasse 2A 

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole 

asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers 

in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in 

artikel 4.46, tweede lid, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van 

toepassing. 

 

Artikel 4.53c. Eindbeoordeling 

1. In afwijking van artikel 4.51a, tweede lid, betreft de eindbeoordeling een visuele inspectie gevolgd 

door een eindmeting, teneinde vast te stellen of de concentratie van asbestvezels in de lucht 

gezamenlijk lager is dan  2000 vezels per kubieke meter. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien: 

a. uitsluitend sprake is van verwijdering van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd 

product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn; of  

b. uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole 

asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan 

werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, beperkt is. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid. 
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§ 6. Certificatie 

 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 

1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of 

asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de 

volgende werkzaamheden: 

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering 

van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk 

zijn verwerkt; 

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, 

bedoeld in onderdeel a; 

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn 

vrijgekomen. 

2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de 

risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in 

welke risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a de werkzaamheden vallen. 

3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, 

bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een inventarisatierapport. 

4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, 

worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 

certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 

instelling. 

5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijdert. 

6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en 

wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 

7. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder toezicht van een 

persoon die daartoe aantoonbare specifieke deskundigheid bezit. 

 

Artikel 4.54b. Uitzonderingen asbestinventarisatie 

Artikel 4.54a is niet van toepassing indien de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 

betrekking hebben op: 

a. handelingen die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 

zijn vervaardigd; 

b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbestcementhoudende waterleidingbuizen, 

gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voorzover zij deel 

uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet; 

c. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende rem- en frictiematerialen; 

d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende geklemde vloerplaten onder 

verwarmingstoestellen; 

e. het als een geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen; 

f. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de 

constructie van kassen; 

g. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren; 
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h. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen dan wel delen daarvan uit 

procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 

kilowatt; 

i. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit wegen als 

bedoeld in het Besluit asbestwegen milieubeheer. 

 

Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken met asbest 

1. De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in 

risicoklasse 2 of 2A, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat 

asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling: 

a. de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid; 

b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste 

lid, onderdeel a of b, is uitgevoerd. 

2. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing. 

3. Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in artikel 

4.54a, vijfde lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 

4.54a, derde lid, voorzover van toepassing. 

4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de 

risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de indeling van de risicoklasse in het 

inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd. 

5. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht 

van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht 

houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 

instelling. 

6. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is ten minste één persoon als bedoeld in het vijfde lid 

werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. 

7. Voorzover de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere 

persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een 

certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest, dat is afgegeven door Onze 

Minister of een certificerende instelling. 

8. Indien de handelingen, bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbesluit asbest 

betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze 

werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van 

vakbekwaamheid arbeidhygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid. 

9. De certificaten, bedoeld in het eerste, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een afschrift 

van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, zijn op de arbeidsplaats 

aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 


