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Veiligwerkenmetasbestcementhuizen

-

Intabel1zijn éénvandetweeactieniveaus
voorcrocidolietvrij asbestendegrenswaarden
voorbeideasbestsoortenvermeld.
Hettweedeactieniveau voorcrocidolietvrij asbestbetreft eengecumuleerdedosisover
3 maanden.Geziendeaardvandewerkzaamhedenaanasbestcementbuizen isdezeniet
televant.
Voorcrocidoliethoudend asbestisgeen
actieniveau vastgesteld.Voordezeasbestsoort
zijn altijd deaanvullendevoorschriften van
kracht,echterniet voorhetbewerken(reparatiesenaanboringen) vanasbestcement buizen.

IR ). HAASNOOT, VOORZITTER VAN DE V E W I N - W E R K G R O E P
WERKEN MET ASBESTCEMENT BUIZEN

Inseptember 1086werdmethetoogopdeinhet
verschietliegendewetgevingophetgebiedvan
hetgebruikvanasbestmatcrialendoorde
VEWINeenwerkgroep ingesteld,diealseerste
opdrachtkreegeenonderzoek inrestellen naar
deemissieniveausvanasbestvezelsbijde (toen)
gangbarebewerkingenvanasbestcementwaterleidingbuizen.
Inverband methetaspect arbeidsomstandighedenwasvanbeginafaanhetministerievan
SZW bijhetonderzoekbetrokken.Ookmethet
ministerievanVROMwerdoverleggevoerd,dit
methetoogopderegelgeving terbescherming
vanhetmilieu.
Dooreenaantaloorzakenwerdhetbereikenvaneenverantwoorderegelgevingpasna
eenlangewegbereikt:
strenger wordendewettelijke voorschriften;
toenamevanbijhetoverlegbetrokken
organen:EnergieNed (gassector),Bolegbo'GWWO,Arbouw,StichtingWateropleidingen, Bouw-enHoutbond FNV,HoutenBouwbondCNVenABVAKABO;
invoeringgelijke regelgevingvoorrioolbuizenalsvoorgas-enwaterleidingbuizen:deelnameaanhetoverlegdoorde
stichtingRIONED;
integratievande(nieuwe)asbcstregelsin
eengeheelandereopzetvandetotale
arbeidsomstandighedenwetgeving.
Beginditjaar konvolledigeovereenstemmingwordenbereiktovereenaantaldocumenten dievooreenveiligwerken metasbestcementbuizennoodzakelijk zijn:
werkplan en werkwijzer;
opleidingsplan;
voorlichtingsbrochure en videofilm.
Metdezebreedgedragen documentenis
eenveiligeenwerkbaresituatie bereikt.Nog
éénknelpunt resteert:destortplaatsenptoblematiek.
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grenswaarde:niveau vanblootstellingdat
nietmagwordenoverschreden.

onverwoestbare blauwasbestofctocidolietal
sinds 1978 verboden.De waterleidingbedrijven
haddenontheffing enmochtendezeasbestsoottuitbestaandevoorradennogblijven verwerken,tot251 maart1987.
Op22november 1988trad hetAsbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwetinwetking.Dit
besluitwerduitgebreid metdezogenaamde
sloopregeling(december 1991) enin februari
1993 meteenverbodvoothetbewerkenenverwerkenvanalle asbestproducten.

Milieu
Voordebescherming vanhetmilieugeldeneveneenswettelijke vootschriften. Deze
zijn vastgelegdinhetAsbest-verwijderingsbesluit
(mei1993).Voorhetvetwijderen vangas-en
waterleidingbuizen wotdtdaarin ontheffing
verleendvandeplichteen gecertificeerd
bedrijfin teschakelen.Bijhetgeheelof
gedeeltelijk uit elkaarnemenvandezebuizen
geldenafzonderlijke bepalingen voordewijze
vanverzamelingenopslag.
Zeerrecent(maart 1998)iseenbeluit tot
wijzigingen vanhet Asbest-verwjjderingsbesluitgenomen.Daarin iso.a.opgenomen dat
hetbovenstaandeookgeldtvoorhet verwijderenvan rioolbuizen.

Hetuitvoeren vanreparaties en aanboringen viel(envalt)nietonderdeverbodsbepalingvanhetbewerken.Voorhetverwijderenvanbuizen uitdegrondgeldtdesloopregeling;hieropwastotvorigjaar voorhetverwijdeten vanalleengas-en waterleidingbuizeneenVrijstellingsregelingvantoepassing.
Sindsjanuari 1997ishetAsbestbesluitals
afdeling 5vanhoofdstuk 4opgenomen inhet
Arbeidsomstandighedenbesluit(Arbobesluit).In
deUitvoeringsbepalingenArbeidsomstandighedenwetenenigeanderewetten(april 1997)zijn ter
vervangingvandeVrijstellingregeling uitzonderingenopeenaantalvoorschriften vanhet
Arbobesluit opgenomen.Dezezijn uitgebreider,terwijlzenuookvantoepassingzijn voor
hetverwijderen vanrioolbuizen.

Het VEWIN-onderzoek
Dedoelstellingvanhetonderzoekwas
tweeledig:
hetveiligomgaanmetasbestcementbuizen;
hetscheppenvanaanvaardbare (practisch
uitvoerbareengeenonnodige)beschermingsmaatregelen.

Deomvangvandetetreffen beschermingsmaatregelen wordtbepaalddoorhet
niveau vanblootstelling aanasbestvezels.Van
belangzijn deinhetArbobesluit genoemde
begrippen actieniveau engrenswaarde.

Erzijn driepublicaties uitgebracht:
- juli 1987: Bewerkenvanwaterleidingbuizenvanasbestcement.
april 1990: Werkenmet waterleidingbuizenvanasbestcement.
- juli 1992: Verwijderen vanwaterleidingbuizenvanasbestcement.

actieniveau:niveauvanblootstelling bij
overschrijding waarvanaanvullendevoorschriften van toepassingzijn.

Tabei

Crocidoliethoudend asbest

Crocidolietvrij asbest

Wetgeving

Actieniveau

-

0,1

Arbeidsomstandigheden
Hetgevaarvoordegezondheid vanblootstellingaanasbestvezelsisalvelejaren
bekend.InNederland isdetoepassingvanhet

Grenswaarde

0,1

0,3
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PLATFORM

Het resultaat van het onderzoek, in tabel2
samengevat, heeft degrondslag gevormd voor
het overleg met SZWom tot verantwoorde
voorschriften en werkmethoden te komen.

Na de binnenproef zijn metingen in het
veld uitgevoerd bij vijf andere waterleidingbedrijven: PWN,WML,WAPROG,GWAmsterdam en WMD.

Maximale blootstellingswaarden
Bijl -eparaties

Bij' verwijdering

< 0,050vezels per cm3 lucht
0,005 «
[gemiddeldovereenrejentieperiodevan8 uur)

Tabel2

Ter toelichting daarover het volgende:

Bewerkingen bij reparaties
Deeerste emissie-metingen werden in
1987verricht met een proefopstelling in een
bedrijfsgebouw van het PWN.Daarbij ging het
om de bewerkingen die destijds bij het uitvoeren van reparaties nog gebruikelijk waren:
afdraaien, zagen en raspen. Dehoogst gemeten
concentratie bedroeg 0,40 vezel per cm3 lucht.
Deze waarde werd aangehouden voor de berekening van de blootstelling. Daarvoor is nodig
deblootstellingstijd in rekening te brengen.
Met destructieve handelingen bij reparaties
isper werknemer niet meer dan 1 uur per
werkdag van 8uur gemoeid, uitgaande van
twee reparaties per werkploeg per dag. Met
deze tijdsduur komt de blootstelling neer op
0,05vezels/cm3 over 8 uur.
In werkelijkheid zal de blootstelling
geringer zijn, omdat:
een 'worst-case' situatie is nagebootst:
droge buizen in een binnenruimte;
bewerkingen zijn toegepast die niet meer
voorkomen (afdraaien en raspen) en
gereedschappen zijn gebruikt die niet alle
voldeden aan de later wettelijk vastgestelde eisen.
Maar ook met de (te)hoge waarde ligt de
blootstelling bij reparaties beneden het actieniveau voor crocidolietvrij asbest en ook beneden degrenswaarde voor crocidoliethoudend
asbest.
Het verwijderen van buizen
Na het in werking treden van de sloopregeling isin februari 19512 het emissie-onderzoek
voortgezet, gericht op destructieve handelingen bij het verwijderen van buizen. Ook hier is
begonnen met nabootsing van een 'worst-case'
situatie,ditmaal in een bedrijfsgebouw van
WNWB.Dehandelingen waren echter meer in
overeenstemming met de huidige werkpraktijken dan bij deproefopstelling in 1987.

De hoogst gemeten concentratie was weer
bij de proefopstelling binnen: 0,03 vezels per
cm3 lucht. Bijde buitenmetingen lagde concentratie tussen 0,004e n °,02 vezels.De blootstellingstijd over8uur tijdens destructieve
handelingen bij het verwijderen is in het
ongunstigste geval maximaal 1 uur en 15
minuten. Deze tijd leidt met de emissie van
0,03 tot de in de tabel genoemde blootstelling
van 0,005vezels per cm3 lucht.
Onderzoek bij^asbuizen
Omdat bij gasbuizen afwijkende werkwijzen worden toegepast, zijn bij Gasdistributie
Zeist en Omstreken op twee locaties en voor
diverse bewerkingen aanvullende metingen
verricht. De resultaten daarvan 'spoorden
goed' met die van het VEWIN-onderzoek.De
blootstellingswaarden varieerden van 0,002 tot
0,008vezels per cm3 lucht over een referentieperiode van 8uur.
Verschillen in blootstellingswaarden
Deblootstelling bij reparaties zal in de
praktijk om eerder genoemde redenen kleiner
zijn dan 0,05vezel per cm3 lucht. De praktijkwaarden bij het verwijderen zullen ook lager
zijn dan deberekende 'worst-case' blootstelling,zij het relatief minder. Het verschil in
blootstelling bij verwijderen t.o.v. repareren
zal daarom in de praktijk kleiner zijn dan de
tabel aangeeft.

Problemen bij de uitvoering
Deproblemen bij het uitvoeren van reparaties en het maken van aanboringen waren na de instemming van het ministerie vanSZW
met de hoofdlijnen van het rapport van 1990 in beginsel en los van stortplaatsproblematiek
opgelost.
Deechte problemen gingen zich voordoen
eind 1991bij het inwerkingtreden van de
sloopregeling. Een aantal voorschriften waarvoor in deVrijstellingsregeling geen ont-

heffing was verleend, leverden niet alleen
practische bezwaren op,maar waren op grond
van de resultaten van het VEWIN-onderzoek
ook overbodig. Het voorschrift tot het plaatsen
van douches op het werk was daar één van.
Een ander bezwaar was dat met de invoering vande sloopregeling een tegenstrijdigheid ontstond. Voor verwijdering waren de
voorschriften strenger dan voor reparaties,
terwijl deblootstellingswaarden 'omgekeerd
evenredig' zijn. Dit was moeilijk aan de uitvoerende werknemers uit te leggen en voerde
tot grote onduidelijkheid.
Het VEWIN-onderzoek en het overleg met
SZWhebben er toegeleid dat een groter aantal
voorschriften van desloopregeling zijn uitgezonderd geworden, in tabel 3kort samengevat.

UITZONDERINGEN OPDESLOOPREGELING
o Asbest-waarschuwingsbordcn
o Douches op het werk
o Op asbestbesmetting gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek
o Registratie van de werknemers
o Deskundige op het werk met gecertificeerde opleiding
o Afscherming van de werkplek
o Metingen van asbestconcentraties
Tabel3

De in tabel 3vermelde uitzonderingen
zijn opgenomen in eerder genoemde UitvoeringsbepalingenArbeidsomstandighedenweten
eni^eanderewetten, waaraan devoorwaarde is
toegevoegd dat de werkzaamheden overeenkomstig een deugdelijke werkmethode plaatsvinden.

Het Werkplan en de Werkwijzer
HetArbobesluit schrijft voor dat bij sloopwerkzaamheden tevoren een schriftelijk werkplan moet worden opgesteld. DeVEWIN heeft
zich van begin afaan sterk gemaakt om voor
het verwijderen van buizen tot een gestandaardiseerd werkplan te komen. Dit is uiteindelijk gelukt. Parallel met het Werkplan isde
Werkwijzer voor het uitvoeren van reparaties
en aanboringen verschenen.
Werkplan en Werkwijzer zijn een gezamenlijke uitgave van VEWIN, EnergieNed,
Stichting RIONED, GWWO/Bolegbo-vok,
Arbouw, Bouw- en Houtbond FNV,Hout- en
Bouwbond CNVenABVAKABO.
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PLATFORM

mingsmiddelen moeten wordengebruikt.
Daarmeewordteenduidigheid bereikt,dieook
daaromgewenst isomdatde(eventuele)
destructieve handelingen bij reparatiesweinig
afwijken vandiebijhet verwijderen.
AldusonrstonddeWerkwijzer voorhet
reparerenenaanboren,ookweervoorbuizen
inhetondergrondse openbare waterleiding-,gas-en rioolnet.
IndeWerkwijzerwordennaastdepersoonlijkebeschermingsmaarregelendereparatiemethodenenmethodenvanaanboringenenaftakkingengedetailleerdomschreven,waarnodig
onderscheideninhetgebruikvandeleiding.

Ing. C).Meerhojmetdeeersteexemplarenvandenieuwe
voorlichtingsbrochure.

Het Werkplan
HetWerkplanheeft berrekkingophetverwijderen enafvoeren vanasbestcement buizen
uit hetondergrondseopenbarewaterleiding-,
gas-enrioolnet.Verwijdering vanbuizenvan
particulierebedrijvenenvanbuizenuit
gebouwen blijven onderdesloopregelingzonderuitzonderingsbepalingen vallen.
Naasrdebeschermingsmaatregelen ende
uitvoeringsvoorschriften isinhetWerkplande
meldingaanderegiodirecteur vandeArbeidsinspectieopgenomen.Elkwerkmoet afzonderlijk - meteenprojectspecificatie - doorhet
uitvoerend bedrijftijdig tevorenworden
gemeld,metgebruikmaking vaneenbijhet
Werkplan behorend formulier.
Eenduidelijk accent inhetWerkplan ligt
opdepersoonlijke beschermingsmaatregelen.
Naastvoorschriften voorzodanigewerkmethoden datgeenofminimaleemissievan
asbestvezelsoptreedt,zijn voorde persoonlijke
beschermingtijdens destructieve handelingendevolgendemiddelen voorgeschreven:
eenwegwerp-overall;
veiligheidslaarzen;
neopreen handschoenen;
- eenfiltrerend gelaatstukP3.
HetWerkplanvoldoetaandecriteriavan
zowelhetArbobesluit('deugdelijkewerkmethode')alshetAsbestverwijderingsbesluit en
geldtalstoetsingskader voordeArbeids-en
Milieuinspectie voorhun controletaak.
De Werkwijzer
Metdeuitgebreideuitzonderingen opde
sloopregelingkwamendevoorschriften voor
verwijderen zodichtbijdievoorreparatieste
liggen,datvanVEWlN-zijdebeslotenwerd
voorreparatiesdezelfde (zwaardere)voorschriften alsvoorhetverwijderen intevoeren.
Ditbetekentdatookbijreparatiesbijdestructievehandelingen depersoonlijke bescher30

DeWerkwijzer zaldoordeArbeidsinspectie,envoorzovervantoepassingdoorde
Milieuinspectie,alstoetsingkader worden
gehanteerdenisdaarombindendvoorhet uitvoerend bedrijf
Voorlichting en onderricht
HetArbobesluit schrijft voordatovereenkomstigeenschriftelijk plan "doeltreffende
voorlichtingendoeltreffend onderricht"aan
dewerknemerswordtgegeven:overdegevarenvanasbest,deblootstelling,dewerkmethodenenwerkhygiëne.Omhieraantevoldoen(entervervangingvandeoudeVEWINcursus)hebbendeStichtingWateropleidingen
enArbouwdecursus'Veiligwerkenmet
asbestcement buizen inhet ondergrondse
openbarewaterleiding-,gas-enrioolnet'
samengesteld.
IneenOpleidingsplan wordeno.a.dedoelstellingvandecursus,het cursusprogramma,
dekwalificatie vandedocenteneneenoverzichtvandeleermiddelen aangegeven.De
(dag)cursuskanoptweemanieren worden uitgevoerd:
doorhet opleidingsinstituut;
ineigenbeheerdooreenbedrijf.
Tordeleermiddelen behoreno.a.eendoor
deVEWIN, EnergieNed,stichtingRIONED,
GWWO/BolegboenArbouw samengestelde
voorlichtingsbrochure, hetWerkplanende
Werkwijzer.Alsvoorlichtingsmateriaal wordr
ookgebruikgemaaktvaneendoorbovengenoemdeorganisaties enmetmedewerkingvan
vertegenwoordigers vandevakbonden ontwikkeldevideoband.Eenopdezelfde wijze tot
standgebrachteinstructiediascriebehoort
eveneenstot hetcursusmareriaal. Behandeling
vanpraktijksituaties meteenaccentopdepersoonlijkbescherming maaktdeeluitvande
cursus.
Overeenkomstigeenvoorschrift vanhet
WerkplanendeWerkwijzer dienendewerknemerseendaaropgerichtecursustevolgen. De
cursusvandeSrichtingWateropleidingen /

ArbouwvoldoetaandeinWerkplanenWerkwijzergesteldeeisen.
Deeersteexemplaren vandesamenmet
hetWerkplan endeWerkwijzer gebundelde
voorlichtingsbrochure envandevideoband
zijn op3 april 1998 doorir.E.J.J. Cals,directeur
vandeVEWIN,aan ing.C.J.Meerhof, direcreur
CentraalKantoorvandeArbeidsinspectieaangebodentijdens eendoorongeveer 180deelnemersbijgewoonde themamiddag 'Veiligwerkenmetasbestcement buizen'.
DeVEWINismomenteeldoendemet
EnergieNed,deStichtingRIONED,hetministerievanSZWendeArbeidsinspectie eenoverlegplatform asbestintestellen.Dit platform
zoudanalsmeldpunt vanknelpunten kunnen
wordengebruikt.
Stortplaatsenproblematiek
Totslotnogeenpaaropmerkingenover
eenresterendprobleem.Indeprakrijk blijkt
datdeeisendiedestortplaatsbeheerders stellenvoorhetmogenstorten vanhet asbestafval
sterkperstorrplaats verschillen.Bijeenaantal
beheerdersgaandeze(ver)uitbovenwatin
hetAsbest-verwijdenngsbesluit voorverzamelenenafvoeren vanbuismateriaal is voorgeschreven.Deproblematiek betreft:
hetontbreken vanuniformeeisenvan
aanvoer;
srerkuiteenlopende stortkosten(factor4
à5);
beperkteafleveringsdagen en -tijdstippen.
Deeisenvanaanvoervariërenvandieconform hetAsbest-verwijderingsbesluit tothet
inpakken vanhelebuizenindubbelfolie.
Eenoplossingomtotuniformireit te
komen isnieteenvoudig.Destortplaatsbeheerder isbinnen dedoordebetrokkenprovincieverleendevergunningautonoominhet
stellen vaneisen.Wellichtligthiereentaak
voorhetIPOomdaarineen(zekere)uniformiteittebereiken.Ookzouroestemmingvoor
provinciegrensoverschrijdend transporrvan
afvalstoffen hiereenbijdrage kunnen leveren
bijhetwegnemen vanonnodige belemmeringen.
Indekomendedecenniazalzo'n44000km
gas-,riool-ofwaterleidingbuizen,ofinieder
gevaleengrootdeeldaarvan,uirdegrond
wordenverwijderd. Kaneeneigen landelijke
stortplaats(ofeenaantaleigen stortplaatsen)
voordenutsbedrijven eenoplossingzijn?•"

