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Aard van de laatste wijziging:  Nieuw document met vermelding van Technische VGM voorschriften. 

 

1. Uitgangspunten  
a. Dit voorschrift is van toepassing wanneer werknemers werkzaamheden dienen te verrichten 

met (verdacht) asbest houdende materialen; 
b. Alleen werknemers van een  gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf mogen contact hebben 

met asbest (verdachte) materialen. Dit is van toepassing voor zowel klasse 1 & 2). 

 

2. Risico-analyse, training & certificaten 

a. De bedrijven die met asbestverdachte materialen mogen werken zijn opgenomen in het 
register van Stichting Ascert1; 

b. Er wordt gewerkt conform het door Nyrstar goedgekeurde VGM-plan en de Taak Risico 
Analyse (TRA) 2 van het asbestverwijderingsbedrijf; 

c. Het VGM-plan & de TRA dienen voorafgaand aan de werkzaamheden besproken te worden 
met de uitvoerende medewerkers. 

 

3. Beoordelen omvang van asbest verdachte materialen 

a. Het vaststellen wat de aard en omvang is van de asbest verdachte materialen wordt door het 
asbestinventarisatiebedrijf in overleg met de Civiel Technische dienst (CTD) gedaan; 

b. Op basis van de bestaande asbestinventarisatie wordt in overleg met het asbestinventarisatie-
bedrijf bepaald of er een aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd moet worden;  

c. Er wordt wanneer dit noodzakelijk is opdracht gegeven om een aanvullende 
asbestinventarisatie uit te voeren. 

 

4. Meldingen asbestsanering 

a. Er dient minimaal 5 weken voor aanvang van de werkzaamheden contact opgenomen te 
worden met de afdeling Milieu. Volgende gegevens dienen overlegd te worden: 

 Actueel asbestinventarisatie rapport; 

 Locatietekening waar de sanering plaats gaat vinden; 

 Voorgenomen startdatum van de sanering; 

 Verwachte hoeveelheid asbest materiaal dat vrijkomt; 

 Geregistreerd bedrijf welke de sanering gaat uitvoeren (zie stichting Ascert);  
b. Afdeling Milieu doet een asbestverwijderingsmelding bij het Omgevingsloket; 
c. Na de goedkeuringsbrief van de Omgevingsdienst mag er gestart worden; 
d. Nyrstar projectleider verzorgt conform de voorwaarden de startmelding met een  

c.c. naar de afdeling Milieu; 
e. Het asbestsaneringsbedrijf is verantwoordelijk voor zijn eigen meldingen in het LAVS. 

 

5. Afzetten asbest verdacht gebied na incident / calamiteit (o.a. stormschade) 
a. Wacht tot het werkgebied veilig te betreden is;  
b. Zet een gebied af van 5 meter rondom visueel aanwezige asbest verdachte materialen met, bij 

voorkeur, geel/zwart lint (Adembescherming is hierbij niet verplicht). Let hierbij ook op de 
aanwezige omgevingsrisico’s; 

c. Informeer de betreffende afdeling en de Civiel Technische dienst, bij diens afwezigheid de 
M&V geconsigneerde; 

d. CTD, of bij diens afwezigheid de M&V geconsigneerde, neemt contact op met het 
asbestinventarisatiebureau & verwijderingsbedrijf via het 24 uur storingsnummer; 

e. Calamiteiten met asbest worden tenminste 24 uur na aanvang van de werkzaamheden gemeld 
bij de aangewezen toezichthouders door de CTD of bij diens afwezigheid de M&V 
geconsigneerde. 

NOTE: het afgezet gebied mag alleen nog betreden worden met toestemming van het asbest-
verwijderingsbedrijf of de geaccrediteerde instelling. 

 
 
 

                                                      
1 het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 
van de Arbeidsomstandighedenregeling door de Stichting Ascert op 15 november 2018 is vastgesteld in de Staats Courant. 
2 Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de VGM voorschriften van Nyrstar Budel. 

https://www.ascert.nl/certificaatregister
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6. Werkzaamheden met asbest  
a. Werkzaamheden (inclusief reparatie) met asbest worden conform het VGM plan & de TRA 

uitgevoerd door het asbestverwijderingsbedrijf; 
b. Na afronding van de werkzaamheden laat het asbestverwijderingsbedrijf zijn werkzaamheden 

controleren door een hiertoe geaccrediteerde instelling conform de NEN2990. 

 
 

7. Vrijgave besmet gebied 

a. De geaccrediteerde instelling geeft het besmette gebied weer vrij, als de sanering afdoende is 
uitgevoerd; 

b. Na vrijgave mag het gebied weer door iedereen betreden worden. 

 

AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT 
VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING 

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard). 

 
 
 


