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Gezondheidsschade door asbest 
Inventarisatie en gecontroleerde verwijdering 
 

BESCHRIJVING 
Aan het werken met asbest zijn zeer ernstige gezondheidsrisico’s verbonden. Op de Schiphol zijn in  
het terminalcomplex en alle andere gebouwen, installaties en leidingsystemen van voor 1994  
asbesthoudend materiaal verwerkt. In het terminalcomplex is een uitgebreide Risico inventarisatie en 
Evaluatie gedaan en zijn de locaties waar asbest (houdend materiaal) is verwerkt zoveel mogelijk in 
kaart gebracht. Incidenten ontstaan vaak bij verbouwingen. 

 
AFSPRAAK 
Conform de wettelijke bepalingen geldt op de luchthaven een verbod op 
het beroepsmatig gebruik van asbest. Wel is op verschillende plaatsen nog 
asbesthoudend materiaal aanwezig. Voor het Terminalcomplex is een 
onvolledige asbestinventarisatie uitgevoerd en vastgelegd in een 
asbestrapportage Type A Conform SC540 en wordt beheerd door 
A/ASM/TC/EP. Het voorkomen of beheersen van blootstelling aan asbest is 
vastgelegd in het ‘Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV’. Het beleid met 
betrekking tot asbestverwijdering is ondergebracht bij de HSE-Office. De 
coördinatie van de uitvoering ligt bij de betreffende afdelingen. 

 
Waar mogelijk zijn locaties waar asbesthoudend materiaal is gebruikt, 
gemarkeerd.  

WAT LEVERT HET OP 
Blootstelling aan asbest (vezels) wordt voorkomen. Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot 
asbestose. 

WETGEVING 

 Wet milieubeheer (Asbestverwijderingsbesluit 2005).  

 Productenbesluit asbest 2005. 

 Arbeidsomstandighedenwet.  

 Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen. 

 Arbowet; Arbobesluit artikel 4.13 tot en met 4.23. Afdeling 5 aanvullende voorschriften asbest, 
artikel 4.37, 4.44 tot en met 4.54 en 4.55, 9.19 tot en met 9.22; Arboregeling artikel 4.21 tot en met 
4.27. 

 Bouwbesluit 2012 (1 januari 2018). 

 Certificatieschema’s 530 (asbestverwijdering), 540 (asbestinventarisatie ), 560 (deskundig 
inventariseerder asbest) en 570 (asbestdeskundige). 

 Landelijk asbest volg systeem (LAVS) 
 
ACHTERGROND INFORMATIE 
 
MEER INFORMATIE 
Via HSE Office: 
 Arbo-Informatieblad AI-03 Asbest. 
 NEN 2990 Lucht-Eindcontrole na asbestverwijdering. 
 
Op intranet: 

  Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV. 
 
Op internet: 
www.schiphol.nl/veiligheid ‘Asbestbeheersplan Schiphol Nederland BV’. 
www.arboportaal.nl, zoekterm ‘Asbest’.  
  
BIJZONDERHEDEN 
 Toepassen van containment.  

 Zorg voor goede communicatie en nazorg bij incidenten. 
 
RISICOTYPERING : 1.8, 4.1, 4.6 
BEHEERSMAATREGEL : A 
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