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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar David Lukacie 

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 
eindverantwoordelijke(n) 

Rolf Hetterschijt Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Sr Veiligheidskundige  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
6 15-3-2017 R. Hetterschijt Meldplicht in LAVS opgenomen in 4.1 
7 19-9-2017 P. Vanrolleghem Controle 
8 23-8-2018 P. Vanrolleghem MAKE gewijzigd in ULTIMO 
9 22-1-2021 D. Feege Controle en actualisatie 

1. Doel 

In deze werkinstructie is geregeld hoe moet worden omgegaan met de verwijdering en afvoer van 
asbest, asbesthoudend- en/of asbestverdacht materiaal (kortweg asbest genoemd in deze procedure). 
Asbest kan voorkomen in het huishoudelijk en bedrijfsafval dat wordt overgeslagen op de 
overslaglocaties van AVR en op de locaties Rozenburg en Duiven. Asbest kan voorkomen in gebouwen 
en installaties van AVR. 
 
Asbestdeeltjes zijn zeer gevaarlijk en kunnen bij inhalering via de luchtwegen de gezondheid zeer 
nadelig beïnvloeden. Het naleven van deze instructie is van belang om blootstelling aan asbest te 
voorkomen. 
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
Asbesthoudend materiaal Materiaal (ook in afvalstoffen) waarin asbest in hecht gebonden dan wel niet-hecht gebonden vorm 

aanwezig is. Voorbeelden zijn dak- en wandplaten, pakkingen, oude vloerbedekking (marmoleum) en 
asbestcementbuizen 

Asbestverdacht afval Afval dat qua eigenschappen sterke overeenkomsten heeft met asbesthoudend afval en daarom als 
asbesthoudend afval wordt beschouwd. 

LAVS Landelijk Asbest Volg Systeem 
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4. Werkwijze 
 

4.1 Asbestherkenning 
Asbesthoudende materiaal kan zich als volgt aandienen: 
  

• in het ter verwerking aangeboden afval 
• bij onderhoud aan of vervanging van asbesthoudende installatieonderdelen (pakkingen) 
• bij het schoonmaken of onderhouden van asbesthoudende gevels en of daken 
• bij de ontmanteling / sloop van asbesthoudende installaties (of delen daarvan)   

 
Alle in bovengenoemde situaties aangetroffen en/of vrijgekomen asbesthoudende materialen dienen op een 
milieu hygiënisch en voor de gezondheid verantwoorde wijze naar een externe verwerker te worden 
afgevoerd. 
 
Voor kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal behoeft er geen gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf 
te worden ingeschakeld. Kleine hoeveelheden mogen verwijderd worden door AVR-medewerkers die de 
cursus “Asbestherkenning” met goed gevolg hebben afgerond (zie 4.3). Acceptanten hebben de cursus 
‘Asbestherkenning’ gevolgd. Bij grotere hoeveelheden dient een asbestverwijderingsbedrijf in de hand te 
worden genomen (zie 4.4). 
 

4.2 Melden en afzetten gebied 
Als tijdens de dagelijkse werkzaamheden asbest(verdacht) materiaal wordt aangetroffen, bijvoorbeeld tijdens 
of na een levering van stedelijk- of bedrijfsafval, moet direct de acceptant en de wachtchef. In het ULTIMO 
meldingssysteem dient een incident melding te worden gedaan. 
 
Het terrein rondom de werkplek, met daarin het asbesthoudend materiaal, dient onmiddellijk te worden 
afgezet met een rood/wit markeringslint en dient een bord met het opschrift “Asbest gevaarlijk” te worden 
geplaatst. 
 

4.3 Asbest in aangeboden afval (hoeveelheid < 60 liter) 
Wanneer slechts een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal wordt waargenomen (< 60 L) is er sprake 
van een lichte asbestverontreiniging. In dat geval mag de hiertoe opgeleide medewerker, veelal de acceptant, 
de asbesthoudende materialen verwijderen uit het afval. Is de hoeveelheid asbest > 60 liter, zie dan 4.4. 
 
4.3.2 Persoonlijke Bescherming Middelen 
Voor alle werkzaamheden bij de verwijdering en afvoer dienen in aanvulling op de standaard PBM’s de 
volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt te worden: 
 

• Veiligheidslaarzen 
• Afspoelbare werkkleding met capuchon of wegwerpoverall 
• Volgelaatsmasker met P3 voorfilter 
• Handschoenen (buitenzijde glad, maar toch stroef) 
• Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan installatiedelen met asbest en/of asbesthoudend 

materiaal dienen de mouwen en broekspijpen met tape te worden afgeplakt. 
 
Voordat men de kleding na de werkzaamheden uittrekt, moet deze worden afgespoeld met water. Gebruikte 
overalls, handschoenen e.d. worden altijd als asbest besmet aangemerkt en apart verpakt in bovengenoemde 
zakken om vervolgens als asbesthoudend materiaal afgevoerd te worden. Vermijd huidcontact. 
Na werkzaamheden douchen (met zeep en water) 
 
4.3.3 Verpakken asbest houdend materiaal 
Als eerste moet het asbesthoudend materiaal worden nat gemaakt met een mengsel van water en zeep. 
Hiermee wordt voorkomen dat losse asbestvezeltjes zouden kunnen verwaaien.  Ook moet worden 
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voorkomen dat het asbesthoudend materiaal kan breken, waardoor niet-hecht gebonden asbestdeeltjes 
zouden kunnen vrijkomen. 
 
Wanneer duidelijk herkenbare stukken asbest aanwezig zijn die zonder problemen verwijderd kunnen worden, 
dan kan volstaan worden dat de acceptant de stukken asbest zelf verwijdert. Voorkom hierbij stofvorming! 
 
Het materiaal moet worden verpakt in dubbele, doorzichtige, plastic zakken (beide verpakkingszakken moeten 
elk minimaal 2 mm dik zijn). De verpakking moet zijn voorzien van een markering dat deze asbest bevat. De 
plastic verpakkingen moeten allebei worden dichtgemaakt met waterbestendig plakband. 
 
4.3.4 Afvoer asbesthoudend afval 
Nadat het asbesthoudend materiaal op de juiste manier is verpakt, kan het worden gedeponeerd in een 
daarvoor bestemde asbestcontainer of opslagplaats. De afdeling Commercie zal afvoer naar een extern 
verwerkingsbedrijf regelen. Na verwijdering van het asbest kan de partij afval vervolgens weer worden 
vrijgegeven voor verwerking. 
 
Alle kosten die de verwijdering van het asbest met zich meebrengt dienen op de aanbieder (klant) verhaald te 
worden. Hiertoe neemt de commercieel medewerker contact op met de aanbieder.   
Het is de aanbieder van het afval toegestaan zelf een asbestverwijderings-bedrijf in de hand te nemen en de 
afvoer door hen verder te laten uitvoeren. In dit geval dient de afdeling Commercie van dit voornemen op de 
hoogte te worden gebracht. Eventuele door AVR gemaakte kosten (inclusief die van het 
asbestverwijderingsbedrijf) zullen door de afdeling Commercie op de klant worden verhaald. 
 

4.4 Verwijdering asbest bij onderhoud of projecten (melding LAVS) 
Wanneer asbesthoudend materiaal zeer verspreid en/of in grote hoeveelheden in het aangeboden afval wordt 
aangetroffen moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld om het asbesthoudend 
materiaal te onderzoeken en zorg te dragen voor de afvoer hiervan. Dit is een wettelijke eis. Aangeboden 
afvalstoffen mogen in geen geval weer opgeladen worden en worden teruggestuurd naar de klant. Hier geldt 
een transportverbod. 
Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn (gecertificeerd voor SC530-
Procescertificaat voor het verwijderen van asbest). Ook de certificeringinstantie moet door de overheid erkend 
zijn. 
 
AVR of het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf registreert de sloop/renovatie werkzaamheden waarbij 
asbest wordt gesaneerd in het Landelijk Asbest Volg Systeem. Dit is een wettelijke verplichting. De AVR 
functionaris die als opdrachtgever fungeert maakt hierover sluitende afspraken met het 
asbestverwijderingsbedrijf en stelt zeker dat de melding wordt gedaan. De AVR opdrachtgever stuurt een 
digitale kopie van de start en stop melding in het LAVS naar SHEQ die deze archiveert. De melding dient ook 
bij de projectgegevens te worden opgeslagen door de opdrachtgever. 
 

4.5 Asbestinventarisatie 
Van oudere installatiedelen op de locatie Rozenburg en Duiven is bekend dat zij asbest in zich dragen. In 
2007 is een Asbestinventarisatie uitgevoerd in Rozenburg waarin is aangegeven op welke locaties en in 
welke apparatuur asbestmateriaal voorkomt. Ook is een asbestinventarisatie uitgevoerd voor Duiven. Bij 
werkzaamheden aan de gevelbeplating (Rozenburg en Duiven) en in het IES/WOS gebouw in Duiven moet 
de Asbestinventarisatie geraadpleegd worden. 
 
De delen waarvan bekend is dat asbest aanwezig is, zijn voorzien van een label of sticker met tekst als 
“Voorzichtig bevat asbest”. Ook wordt de aanwezigheid van asbest in bepaalde oude installatiedelen 
vermoed. Asbest kan b.v. worden aangetroffen bij het ontmantelen van oude installatiedelen als turbines, 
hogedrukvaten en (stoom)leidingen. 
  
Wordt asbest aangetroffen of is er volgens de asbestinventarisatie asbest aanwezig dan dient de 
werkvoorbereider en/of de karweiverantwoordelijke zorg te dragen voor een Plan van Aanpak dat door een 
asbestverwijderingsbedrijf (gecertificeerd voor SC530-Procescertificaat voor het verwijderen van asbest) is 
opgesteld. Het Plan van Aanpak dient te worden getoetst door een Veiligheidskundige van SHEQ. 
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De ontmanteling/sloop van oude installatiedelen, zoals  bijvoorbeeld delen van de wandbeplating van oude 
gebouwen, wordt bij AVR vrijwel altijd projectmatig uitgevoerd. In het algemeen zal hierbij een 
sloopvergunning vereist zijn.  Sloopvergunningen dienen te worden aangevraagd bij Bouwtoezicht van de 
Gemeente. Zo’n verklaring dient door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te zijn opgesteld. Bij de 
aanvraag dient een asbestinventarisatierapport en een V&G-plan te worden meegezonden. 
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Asbestverdacht materiaal 
aangetroffen in aangeleverd 

stedelijk- of bedrijfsafval

Kleine 
hoeveelheid 

Geval A

Asbest in te verwijderen 
installatiedelen

Grote 
hoeveelheden 

Geval B

Hoeveelheid 
bekend

Terrein afzetten, materiaal 
bevochtigen en 

organisatie informeren

Terrein afzetten, materiaal 
bevochtigen en organisatie 

informeren

Extra persoonlijke 
beschermings-

middelen gebruiken

Asbest rustig 
verwijderen en 

verpakken 

Afvoer naar stort 
regelen met 

afd.Commercie

Hulp van KAM-
coördinator 
inroepen

Extra persoonlijke 
beschermingsmid
delen gebruiken

Eventueel assistentie door 
externe firma inroepen bij 
verwijdering van asbest  

Handschoenen en 
stoffilters in plastic 

zakken als 
asbestbesmet afval 

verpakken 

Kleding en 
schoenen/laarzen 

afspoelen met 
water 

Handschoenen en 
stoffilters in plastic 

zakken als 
asbestbesmet afval 

(laten)afvoeren 

Asbestverwijderings-
bedrijf voert afval af naar 
erkende verwerker (stort)

Binnen het project de hulp 
van een asbestsanerings-

bedrijf inroepen

Asbestverwijderingsbedrijf 
assisteren bij de verwijdering 

van asbest  

organisatie en 
Bevoegd Gezag (AI) 
informeren omtrent 

verwijdering

Factuur verwerken

einde

Naam eigenaar asbest 
bekend?

Commercie stuurt 
factuur aan 

aanbieder v/h 
afval

JA

Asbest rustig 
verwijderen en 

verpakken

NEE

Asbest komt vrij bij 
calamiteit 

(incident cat C.)
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
Asbestsarneringsverslagen  Projecten Q-schijf 20 jaar 

Melding LAVS Afdeling 
Onderhoud 
SHEQ 

Q-schijf 20 jaar 

Asbestinventarisatie SHEQ Q-schijf 20 jaar 
 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

Referenties / Verwijzingen  
- Asbestverwijderingsbesluit 2005 
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