
Door veranderende wetgeving nu ook 
fikse kostenbesparing mogelijk door 
het saneren met Mini Containment

De asbestbranche is continu in ontwikkeling. In deze nieuwsbrief willen wij u dan ook 
wijzen op de voorgenomen wijzigingen die in 2017 zullen ingaan. Tevens willen wij u met 
nadruk attenderen om binnen deze veranderingen kosten te besparen door te saneren 
met de z.g.n. Mini Containment-techniek. 

Kijk voor het toepassen  
van Mini Containment  
ook naar ons promotiefilmpje:

Wijziging grenswaarden en risicoklassen
Per 1 januari 2017 wijzigt de overheid de grenswaarden voor asbest.  
Hiermee wijzigen ook de risicoklassen. In de onderstaande tabel zijn de nieuwe 
grenswaarden weergegeven:

Met de gewijzigde grenswaarden en risicoklassen worden ook de eisen voor de 
eindbeoordeling aangepast. 
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ASBEST RK 1 RK 2 RK 2A

Chrysotiel < 2.000 ≥ 2.000 –

Amfibool < 2.000 – ≥ 2.000

Chrysotiel + Amfibool < 2.000 ≥ 2.000 (AMF < 2.000) ≥ 2.000 (AMF ≥ 2.000)

Toets: visueel Toets: visueel  
(+ 10.000)

Toets: visueel  
+ 2.000 (SEM)

http://www.roessen.nl/asbestsanering/minicontainment


Met name saneringen in Risicoklasse 2A (huidige 3) vereisen in 2017 een zwaardere 
eindcontrole-procedure (4 uur meten, kleefmonsters, SEM-analyse). In de nieuwe 
wettelijke normen is een uitzondering opgenomen bij de eindcontroles bij Risicoklasse 
2A. saneringen Dit houdt in dat wanneer een Risicoklasse 2A sanering met een 
Mini Containment wordt uitgevoerd, er geen “zware eindcontrole-procedure” vereist 
is. Een “gewone” eindcontrole (visuele inspectie + 2 uur luchtmeting PLM) volstaat. 
Een eindcontrole is binnen de Mini Containment-techniek dan ook fors goedkoper 
(60% besparing) vergeleken met de zware eindcontrole die vereist zijn bij traditionele 
containments.

Integratie Sc 540 en Sc 530
Per 1 maart 2017 worden de Sc 540 (asbestinventariseren) en Sc 530 (asbestsaneren) 
geïntegreerd in 1 norm. De geïntegreerde norm is tekstueel sterk gereduceerd en sluit 
beter aan op de reeds wettelijk vastgelegde bepalingen. 

Landelijk Asbest Volgsysteem 
Per 1 maart zijn opdrachtgever, asbestinventarisatiebedrijven en asbestsanerings-
bedrijven verplicht om samen te werken via het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). 
Het LAVS is een database waarbinnen de branchepartijen geïnventariseerde bronnen en 
de verwijdering hiervan registreren (zie www.lavsinfo.nl voor aanvullende informatie). 

Het team van Roessen & Roessen asbestsanering b.v. staat tot uw beschikking voor het 
geven van toelichting op deze ontwikkelingen. 

Maak een afspraak met Alain Steijn en wij komen graag bij u op bezoek alain@roessen.nl

Met vriendelijke groet, 

Mark Roessen en Eugène van Velzen 
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