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DDooeell  vvaann  hheett  ddrraaaaiibbooeekk::  

HHeett  vvoooorrlliiggggeennddee  ddrraaaaiibbooeekk  aassbbeessttccaallaammiitteeiitt  hheeeefftt  aallss  ddooeell  oomm  tteenn  ttiijjddee  vvaann  eeeenn  iinn--

cciiddeenntt  ooff  ccaallaammiitteeiitt,,  zzooaallss  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd,,  hheett  ooppttrreeddeenn  vvaann  hheett  rreeggiioonnaallee  tteeaamm  

bboouuwwbbeehheeeerr  ttee  ooppttiimmaalliisseerreenn  eenn  ttee  uunniiffoorrmmeerreenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  hheeeefftt  ddiitt  ddrraaaaiibbooeekk  aallss  

ddooeell  oomm  hheett  ggeevvaaaarr  vvoooorr  ddee  vvoollkkssggeezzoonnddhheeiidd  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ttee  bbeeppeerrkkeenn..  

  

HHiieerrbbiijj  ddiieenntt  ttee  wwoorrddeenn  ooppggeemmeerrkktt  ddaatt  eellkk  iinncciiddeenntt  ooff  eellkkee  ccaallaammiitteeiitt  aannddeerrss  iiss..  DDee  iinn--

zzeett  vveerreeiisstt  dduuss  eeeenn  aaaannppaakk  ddiiee  tteellkkeennss  ooppnniieeuuww  iinnggeesscchhaatt  eenn  bbiijjggeessttuuuurrdd  ddiieenntt  ttee  

wwoorrddeenn  ddoooorr  ddee  bbeettrreeffffeennddee  tteeaammlleeddeenn  aallssmmeeddee  ddee  ggeehheellee  rraammppeennbbeessttrriijjddiinnggssoorrggaa--

nniissaattiiee..  AAffwwiijjkkeenn  vvaann  ddee  iinn  ddiitt  ddrraaaaiibbooeekk  bbeesscchhrreevveenn  pprroocceedduurreess  iiss  dduuss  mmooggeelliijjkk  eenn  

ssoommss  ooookk  wweennsseelliijjkk,,  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  ssiittuuaattiiee..  WWeellkkee  kkeeuuzzee  eerr  ooookk  ggeemmaaaakktt  wwoorrddtt,,  

““iieettss  ddooeenn  iiss  bbeetteerr  ddaann  nniieettss  ddooeenn””..  
  

TTooeeppaassssiinnggssggeebbiieedd::  

IInn  ddiitt  ddrraaaaiibbooeekk  iiss  vvaassttggeelleeggdd  wweellkkee  aaccttiieess  oonnddeerrnnoommeenn  kkuunnnneenn//mmooeetteenn  wwoorrddeenn,,  wwiiee  

hhiieerr  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  iiss  eenn  wwaatt  ddee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  zziijjnn  tteenn  bbeehhooeevvee  vvaann  eeeenn  

eeeenndduuiiddiiggee  wweerrkkwwiijjzzee  eenn  aaddeeqquuaattee  aaffsstteemmmmiinngg  ttuusssseenn  ddee  bbeettrrookkkkeenn  ppaarrttiijjeenn  eenn  

tteeaammlleeddeenn..  DDeezzee  wweerrkkwwiijjzzee  iiss  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  bbiijj  eellkkee  iinnzzeett  wwaaaarrbbiijj  eeeenn  vveerrmmooeeddeenn  

iiss  ddaatt  aassbbeesstt  vvrriijj  kkaann  kkoommeenn  ooff  aall  vvrriijj  iiss  ggeekkoommeenn..  PPeerr  ddeeffiinniittiiee  zziijjnn  aallllee  bboouuwwwweerrkkeenn  

ggeebboouuwwdd  vvoooorr  11999944  aassbbeessttvveerrddaacchhtt,,  hhiieerrvvoooorr  ddiieenntt  eeeenn  aassbbeessttpprroocceedduurree  ttee  wwoorrddeenn  

ddoooorrllooppeenn..  

  

IInn  hheett  aallggeemmeennee  hhooooffddssttuukk  wwoorrddtt  ddiieeppeerr  iinnggeeggaaaann  oopp  wwaatt  aassbbeesstt  eeiiggeennlliijjkk  iiss,,  wweellkkee  

ggeezzoonnddhheeiiddssrriissiiccoo’’ss  aassbbeesstt  mmeett  zziicchh  mmeeeebbrreennggtt  eenn  wweellkkee  ggeevvaarreenn  eerr  oonnttssttaaaann  bbiijj  ddee  

bbeellaannggrriijjkkssttee  eemmiissssiieevvoorrmmeenn  nnaa  eenn  ttiijjddeennss  eeeenn  ccaallaammiitteeiitt..  DDeezzee  iinnffoorrmmaattiiee  wwoorrddtt  

iimmmmeerrss  vvaaaakk  ggeebbrruuiikktt  ddoooorr  ddee  vvoooorrlliicchhttiinnggssffuunnccttiioonnaarriiss  bbiijj  eexxtteerrnnee  ccoommmmuunniiccaattiiee..  
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AAllggeemmeeeenn::  

AAllggeemmeeeenn..  

JJaaaarrlliijjkkss  zziijjnn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  mmeeeerr  ddaann  dduuiizzeenndd  mmiiddddeellggrroottee  ttoott  ggrroottee  bbrraannddeenn..  DDoooorr  ddee  

wwiijjddvveerrbbrreeiiddee  ttooeeppaassssiinngg  vvaann  aassbbeesstt  iinn  bboouuwwwweerrkkeenn,,  mmeett  nnaammee  iinn  ddee  ppeerriiooddee  nnaa  ddee  

ttwweeeeddee  wweerreellddoooorrlloogg  tt//mm  hheett  jjaaaarr  11999933,,  wwoorrddtt  eeeenn  bbrraanndd  aall  ssnneell  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd..  

AAssbbeesstt  wweerrdd  iinn  bboovveennssttaaaannddee  ppeerriiooddee  iinn  mmeeeerr  ddaann  33550000  vveerrsscchhiilllleennddee  pprroodduucctteenn  

ttooeeggeeppaasstt..  IInn  11999933  wwaass  nnaaaarr  sscchhaattttiinngg  iinn  mmeeeerr  ddaann  8800%%  vvaann  aallllee  bboouuwwwweerrkkeenn  eenn  iinn--

ssttaallllaattiieess  iinn  NNeeddeerrllaanndd  aassbbeesstt  ttooeeggeeppaasstt..  

IInn  11999933  iiss  hheett  ttooeeppaasssseenn,,  vveerrkkooppeenn,,  bbeewweerrkkeenn,,  vveerrvvooeerreenn  eenn  oopp  vvoooorrrraaaadd  hheebbbbeenn  

vvaann  aallllee  ssoooorrtteenn  aassbbeesstt  iinn  NNeeddeerrllaanndd  vveerrbbooddeenn..  VVaannddaaaarr  ddaatt  aallllee  bboouuwwwweerrkkeenn  ggee--

bboouuwwdd  vvoooorr  11999944  ppeerr  ddeeffiinniittiiee  aassbbeessttvveerrddaacchhtt  zziijjnn..  OOmmddaatt  bbiijj  eeeenn  ccaallaammiitteeiitt  nniieett  dduuii--

ddeelliijjkk  iiss  ooff  eerr  nnuu  wweell  ooff  ggeeeenn  aassbbeesstt  iiss  ttooeeggeeppaasstt  bbiijj  hheett  rreeaalliisseerreenn  ooff  vveerrbboouuwweenn  vvaann  

hheett  bboouuwwwweerrkk  ((vvaann  vvoooorr  11999944)),,  wwoorrddtt  ddee  pprroocceedduurree  ggeevvoollgg  aallssooff  eerr  aassbbeesstt  iinn  hheett  

bboouuwwwweerrkk  aaaannwweezziigg  iiss..  VVoooorr  bboouuwwwweerrkkeenn  ggeebboouuwwdd  nnaa  11999944  ggeellddtt  ddaatt  ddeezzee  ppeerr  ddee--

ffiinniittiiee  nniieett  aassbbeessttvveerrddaacchhtt  zziijjnn  ((wweeggeennss  hheett  vveerrbboodd  iinn  11999933)),,  ttoottddaatt  ttiijjddeennss  ddee  ccaallaammii--

tteeiitt  eerr  eeeenn  vveerrmmooeeddeenn  oonnttssttaaaatt  ddaatt  eerr  wweell  aassbbeesstt  iinn  hheett  bboouuwwwweerrkk  aaaannwweezziigg  iiss..  

  

BBiijj  ssttoorrmmsscchhaaddee  eenn  ooff  iinnssttoorrttiinnggeenn  oonnttssttaaaatt  iinn  bbeeggiinnsseell  eeeenn  kklleeiinneerree  eemmiissssiiee  vvaann  aass--

bbeessttvveezzeellss  tt..oo..vv..  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd..  DDeessaallnniieetttteemmiinn  mmaaaakktt  ddee  aassbbeessttddeesskkuunnddiiggee  eeeenn  

iinnsscchhaattttiinngg  oovveerr  ddee  ttee  ddoooorrllooppeenn  pprroocceedduurree  ggeebbaasseeeerrdd  oopp  ddee  eerrnnsstt  vvaann  ddee  ssiittuuaattiiee  

eenn  ddee  vveerrwwaacchhttee  sscchhaaddee  vvoooorr  ddee  vvoollkkssggeezzoonnddhheeiidd..  DDee  ttee  ddoooorrllooppeenn  pprroocceedduurree  iiss  ttee  

ccaassuuïïssttiisscchh  oomm  vvoooorraaff  uuiitt  ttee  wweerrkkeenn  iinn  ddiitt  pprroottooccooll,,  hheettzzeellffddee  ggeellddtt  ooookk  vvoooorr  bbrraanndd..  

  

GGeezzoonnddhheeiiddssrriissiiccoo..  

AAssbbeesstt  iiss  eeeenn  nnaattuuuurrlliijjkk  vvoooorrkkoommeenndd  ssiilliiccaaaattmmiinneerraaaall  mmeett  eeeenn  vveezzeellssttrruuccttuuuurr..  DDee  

nnaaaamm  aassbbeesstt  kkoommtt  vvaann  AAssbbeessttooss  wwaatt  oonnvveerrwwooeessttbbaaaarr  //  oonnvveerrggaannkkeelliijjkk  bbeetteekkeenntt..  

  

SSoooorrtteenn  aassbbeesstt  eenn  hheecchhttggeebboonnddeennhheeiidd  

SSeerrppeennttiijjnn  AAmmffiibbooooll  

CChhrryyssoottiieell  ((wwiittttee  aassbbeesstt))  AAmmoossiieett  ((bbrruuiinn))  

  CCrroocciiddoolliieett  ((bbllaauuww))  

  TTrreemmoolliieett  ((ggrriijjss))  

  AAccttiinnoolliieett  ((ggrrooeenn))  

  AAnntthhooffyylliieett  ((ggeeeell))  

LLooss  vvaann  ddee  ssoooorrtt  aassbbeessttvveezzeell  iiss  ddee  hheecchhttggeebboonnddeennhheeiidd  vvaann  hheett  pprroodduucctt  vvaann  bbeellaanngg..  

DDoooorr  hheecchhttggeebboonnddeenn  aassbbeesstthhoouuddeennddee  pprroodduucctteenn  oonnttssttaaaatt  nnaammeelliijjkk  mmiinnddeerr  vveezzeellee--

mmiissssiiee  ddaann  bbiijj  nniieett  hheecchhttggeebboonnddeenn  ttooeeppaassssiinnggeenn..  BBiijj  eeeenn  ccaallaammiitteeiitt  wwoorrddtt  hhiieerr  vvoooorraaff  

eecchhtteerr  ggeeeenn  rreekkeenniinngg  mmeeee  ggeehhoouuddeenn,,  oommddaatt  ddeezzee  ggeeggeevveennss  vvoooorraaff  bbiijjnnaa  nnooooiitt  bbee--

kkeenndd  zziijjnn..  

  

AAllggeemmeennee  aacchhtteerrggrroonnddccoonncceennttrraattiiee  aassbbeessttvveezzeellss  iinn  ddee  bbuuiitteennlluucchhtt  

OOmmddaatt  aassbbeesstt  eeeenn  nnaattuuuurrlliijjkk  pprroodduucctt  iiss  eenn  ddoooorr  ddee  mmeennsseelliijjkkee  aaccttiivviitteeiitteenn  ddee  llaaaattssttee  

ddeecceennnniiaa,,  zzooaallss  hheett  wwiinnnneenn,,  bbeewweerrkkeenn,,  ttooeeppaasssseenn  eenn  ssllooppeenn  vvaann  aassbbeesstt,,  iiss  eerr  aallttiijjdd  

eeeenn  bbeeppaaaallddee  ccoonncceennttrraattiiee  aassbbeesstt  iinn  ddee  bbuuiitteennlluucchhtt  aaaannwweezziigg  ((ddee  aacchhtteerrggrroonnddccoonn--

cceennttrraattiiee))..  KKoorrttoomm,,  wwee  aaddeemmeenn  ddaaggeelliijjkkss  aassbbeessttvveezzeellss  iinn  ttiijjddeennss  oonnss  nnoorrmmaallee  ffuunnccttii--

oonneerreenn..  

  

GGeezzoonnddhheeiiddsssscchhaaddee  ddoooorr  aassbbeesstt  

AAssbbeessttwwrraatt  

WWoonnddjjeess  ddiiee  vveerrvvuuiilldd  zziijjnn  mmeett  aassbbeesstt..  OOnnttssttaaaann  ddoooorr  oonnttsstteekkiinnggssvvoorrmm  iinn  ddee  hhuuiidd..  
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AAssbbeessttoossee  //  lloonnggffiibbrroossee::  ((ssttoofflloonnggeenn  ooff  ssiilliiccoossee))  

VVeerrssttiijjvviinngg  vvaann  ddee  lloonnggwwaanndd,,  eerr  oonnttssttaaaann  lliitttteekkeennss  eenn  bbiinnddwweeeeffsseell..  OOnnttssttaaaatt  nnaa  eeeenn  

llaannggdduurriiggee  bblloooottsstteelllliinngg  aaaann  eeeenn  hhooggee  ccoonncceennttrraattiiee  aassbbeessttssttooff  eenn  kkaann  ddoooorr  eellkkee  aass--

bbeessttssoooorrtt  oonnttssttaaaann..  

  

AAssbbeessttggeerreellaatteeeerrddee  lloonnggkkaannkkeerr  

KKwwaaaaddaaaarrddiiggee  ttuummoorr  iinn  ddee  lloonnggeenn  ((oonnggeerreemmddee  cceellggrrooeeii))..  AAssbbeessttvveezzeellss  iirrrriitteerreenn  eenn  

bbeesscchhaaddiiggeenn  hheett  lloonnggwweeeeffsseell..  

  

PPlleeuurraallee  ppllaaqquueess  

VVeerrddiikkkkiinnggeenn  iinn  hheett  bboorrssttvvlliieess  ddaatt  ddee  aaddeemmhhaalliinngg  bbeemmooeeiilliijjkktt..  KKaann  ddoooorr  mmeeeerrddeerree  

ssttooffssoooorrtteenn  wwoorrddeenn  vveerroooorrzzaaaakktt..  

  

MMeessootthheelliioooomm  

KKwwaaaaddaaaarrddiiggee  kkaannkkeerrvvoorrmm  aaaann  ddee  vvlliieezzeenn  rroonnddoomm  ddee  lloonnggeenn,,  hhaarrtt  eenn  ooff  bbuuiikk,,  ddiiee  

ggeeppaaaarrdd  ggaaaann  mmeett  hheeffttiiggee  oonnttsstteekkiinnggeenn..  HHooooffddzzaakkeelliijjkk  vveerroooorrzzaaaakktt  ddoooorr  ccrroocciiddoolliieett..  

  

BBeellaannggrriijjkkee  eemmiissssiieevvoorrmmeenn  bbiijj  bbrraanndd  

  

PPrriimmaaiirree  eemmiissssiiee  bbiijj  bbrraanndd  ooff  eexxpplloossiiee  

DDiirreecctt  vvrriijjkkoommeenn  vvaann  aassbbeessttvveezzeellss  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddee  mmeecchhaanniisscchhee  kkrraacchhtteenn  ddoooorr  bbvv..  

bbrraanndd,,  eexxpplloossiiee,,  iinnssttoorrttiinngg,,  eettcc..  BBiijj  bbrraanndd  oonnttssttaaaatt  vvaaaakk  eeeenn  tthheerrmmiieekk  vvaann  hheettee  lluucchhtt  

wwaaaarrmmeeee  hheett  ggrroooottssttee  ddeeeell  vvaann  ddee  lloossssee  aassbbeessttvveezzeellss  wwoorrddeenn  mmeeeeggeevvooeerrdd  nnaaaarr  

hhooggeerree  lluucchhttllaaggeenn..  HHiieerr  oonnttssttaaaatt  vveerrdduunnnniinngg  vvaann  ddee  vveezzeellccoonncceennttrraattiiee  eenn  ggaaaatt  ddeezzee  

oopp  iinn  ddee  aacchhtteerrggrroonnddccoonncceennttrraattiiee..    

  

SSeeccuunnddaaiirree  eemmiissssiiee  bbiijj  bbrraanndd  ooff  eexxpplloossiiee  ooff  ssttoorrmm  

KKaann  oonnttssttaaaann  wwaannnneeeerr  aassbbeesstthhoouuddeenndd  mmaatteerriiaaaall  rroonndd  ddee  ccaallaammiitteeiitt  vviiaa  aauuttoobbaannddeenn,,  

sscchhooeeiisseell  ee..dd..,,  iinn  eeeenn  bbiinnnneennrruuiimmttee  kkoommtt..  DDaaaarroomm  wwoorrddtt  eeeenn  aassbbeessttbbeessmmeett  ggeebbiieedd  

ooookk  aaffggeezzeett..  DDeezzee  aaffzzeettttiinngg  iiss  dduuss  nniieett  oomm  ttee  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  aassbbeessttvveezzeellss  wwoorrddeenn  

iinnggeeaaddeemmdd,,  mmaaaarr  oomm  ttee  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  aassbbeessttvveezzeellss  wwoorrddeenn  mmeeeeggeennoommeenn  nnaaaarr  

aannddeerree  llooccaattiieess,,  vvoooorraall  nnaaaarr  bbiinnnneennrruuiimmtteenn..  

  

MMeettiinnggeenn  ttiijjddeennss  eenn  nnaa  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd..  

BBiijj  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd  ggaaaatt  hheett  mmeeeessttaall  oomm  aassbbeesstthhoouuddeenndd  mmaatteerriiaaaall  iinn  ddaakkeenn,,  ggeevveellss  

eenn  iinnssttaallllaattiieess..  DDeezzee  mmaatteerriiaalleenn  kkuunnnneenn  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddee  ggrroottee  hhiittttee  ((mmeecchhaanniisscchhee  

kkrraacchhtteenn))  kknnaappppeenn,,  bbrreekkeenn  eenn  ooff  uuiitt  eellkkaaaarr  ssppaatttteenn..  BBiijj  hheecchhttggeebboonnddeenn  aassbbeessttmmaattee--

rriiaalleenn  kkuunnnneenn  oopp  ddee  bbrreeuukkvvllaakkkkeenn,,  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddeezzee  mmeecchhaanniisscchhee  kkrraacchhtteenn,,  aass--

bbeessttvveezzeellss  vvrriijjkkoommeenn..  DDee  ggrrootteerree  ssttuukkkkeenn  aassbbeesstthhoouuddeennddee  mmaatteerriiaalleenn  kkoommeenn  vveerr--

vvoollggeennss  iinn  eenn  rroonndd  hheett  bbeettrreeffffeennddee  bboouuwwwweerrkk  tteerreecchhtt,,  tteerrwwiijjll  ddee  lloossssee  vveezzeellss  mmeett  ddee  

hhiitttteessttrroooomm  hhoooogg  iinn  ddee  lluucchhtt  kkoommeenn..  DDoooorr  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  ggrroottee  hhooeevveeeellhheeddeenn  wwaatteerr  

zzuulllleenn  ooookk  rreeeeddss  eeeenn  bbeehhoooorrlliijjkk  aaaannttaall  vveezzeellss  mmeett  hheett  wwaatteerr  nnaaaarr  bbeenneeddeenn  vvaalllleenn  

bbiinnnneenn  ddee  bbrraannddeennddee  llooccaattiiee..  DDee  vveezzeellss  iinn  ddee  lluucchhtt  zzuulllleenn  zziicchh  mmeett  ddee  wwiinndd  oovveerr  

zzeeeerr  ggrroottee  aaffssttaanndd  vveerrsspprreeiiddeenn..  DDeezzee  vveezzeellss  ggeevveenn,,  zzooaallss  rreeeeddss  bbiijj  eennkkeellee  bbrraannddeenn  

iiss  ggeebblleekkeenn,,  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddee  vveerrdduunnnniinngg  iinn  ddee  lluucchhtt  eeeenn  ttee  vveerrwwaaaarrlloozzeenn  vveerrhhoo--

ggiinngg  vvaann  ddee  hheeeerrsseennddee  aacchhtteerrggrroonnddwwaaaarrddee  aaaann  aassbbeessttvveezzeellss..  FFlliinntteerrss  eenn  kklleeiinnee  

bbrrookkssttuukkkkeenn  ddaaaarreenntteeggeenn  kkoommeenn,,  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  hhuunn  ggeewwiicchhtt,,  ooppppeerrvvllaakkttee  eenn  wwiinndd--

sstteerrkkttee,,  oopp  eeeenn  zzeekkeerree  aaffssttaanndd  vvaann  ddee  bbrroonn  tteerreecchhtt..  

  

NNaa  ddeeppoossiittiiee  oopp  ddee  bbooddeemm  kkaann  eerr,,  aallss  ddeezzee  fflliinntteerrss  eenn  bbrrookkssttuukkkkeenn  wwoorrddeenn  bbeesscchhaa--

ddiiggdd  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  bbvv..  aauuttoovveerrkkeeeerr  eenn//ooff  eerr  oovveerr  llooppeenn  eettcc..,,  sseeccoonnddaaiirree  eemmiissssiiee  vvaann  

aassbbeessttvveezzeellss  ooppttrreeddeenn..  DDiitt  kkaann  llookkaallee  vveerrhhooggiinngg  vvaann  ddee  aacchhtteerrggrroonnddwwaaaarrddee  ggeevveenn..  
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WWaannnneeeerr  bbiijj  vviissuueellee  iinnssppeeccttiiee  vvaann  ddee  oommggeevviinngg  ggeeeenn  fflliinntteerrss  eenn//ooff  bbrrookkssttuukkkkeenn  vvaann  

aassbbeessttmmaatteerriiaaaall  wwoorrddeenn  wwaaaarrggeennoommeenn,,  iiss  hheett  mmooeeiilliijjkk  vveerrddeerr  oonnddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn  

nnaaaarr  eevveennttuueeeell  vvrriijjggeekkoommeenn  aassbbeessttvveezzeellss..  

AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  hheecchhttggeebboonnddeennhheeiidd  vvaann  hheett  mmaatteerriiaaaall  zzuulllleenn  eerr  mmeeeerr  ooff  mmiinnddeerr  

vveezzeellss  eenn  vveerrppuullvveerrddee  rreessttaanntteenn  iinn  ddee  oommggeevviinngg  tteerreecchhttkkoommeenn..  IInnddiieenn  hheett  aassbbeesstt--

mmaatteerriiaaaall  ddaatt  vveerrbbrraanndd  iiss,,  zzeeeerr  hheecchhttggeebboonnddeenn  iiss,,  zzuulllleenn  vvoooorrnnaammeelliijjkk  hhaarrddee  bbrrookk--

ssttuukkkkeenn  eenn  sscchheerrffjjeess  tteerruuggggeevvoonnddeenn  wwoorrddeenn  iinn  ddee  oommggeevviinngg  eenn  zzaall  ddee  vvoorrmmiinngg  vvaann  

aassbbeessttvveezzeellss  zzeeeerr  ggeerriinngg  zziijjnn..  DDiitt  iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  mmaatteerriiaaaall  ddaatt  nniieett  hheecchhtt  ggeebboonn--

ddeenn  iiss,,  zzooaallss  bbvv..  eeeenn  uuiitteerrsstt  vveerrwweeeerrddee  ggoollffppllaaaatt..  

BBiijj  iinnssppeeccttiiee  vvaann  ddee  oommggeevviinngg  iiss  hheett  bbeellaannggrriijjkk  hhiieerroopp  ttee  lleetttteenn..  HHeett  uuiittsslluuiitteenndd  lleetttteenn  

oopp  vveezzeellss  hheeeefftt  ggeeeenn  zziinn  ddaaaarr  ddeezzee  nniieett  mmeett  hheett  bblloottee  oooogg  wwaaaarrnneeeemmbbaaaarr  zziijjnn..  

DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  hheett  bbeellaannggrriijjkk  ttee  bbeennaaddrruukkkkeenn  ddaatt  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd  zziicchh  iinn  pprriinncciippee  nniieett  

oonnddeerrsscchheeiiddtt  vvaann  aannddeerree  bbrraannddeenn..  DDee  rrooookk  vvaann  wweellkkee  bbrraanndd  ddaann  ooookk  iiss  ppeerr  ddeeffiinniittiiee  

ggeevvaaaarrlliijjkk  vvoooorr  ddee  ggeezzoonnddhheeiidd  vvaannwweeggee  ddee  aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann  eeeenn  ggrroooott  aaaannttaall  ggee--

vvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn..  

  

DDee  vvrraaaagg  ooff  eerr  aalllleerrlleeii  mmeettiinnggeenn  uuiittggeevvooeerrdd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  ttiijjddeennss  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd  

iiss  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  eeeenn  mmooeeiilliijjkk  ttee  bbeeaannttwwoooorrddeenn  vvrraaaagg..  DDee  rreeddeenn  wwaaaarroomm  mmeettiinnggeenn  

uuiittggeevvooeerrdd  wwoorrddeenn  iiss  vvaaaakk  ttwweeeelleeddiigg..  TTeenn  eeeerrssttee  oomm  eerraacchhtteerr  ttee  kkoommeenn  ooff  eerr  aallss  ggee  

vvoollgg  vvaann  ddee  bbrraanndd  eeeenn  zzeekkeerree  eemmiissssiiee  vvaann  aassbbeessttvveezzeellss  hheeeefftt  ppllaaaattssggeevvoonnddeenn  eenn  

tteenn  ttwweeeeddee,,  ooff  eerr  aallss  ggeevvoollgg  vvaann  ddeezzee  eemmiissssiiee  eeeenn  zzeekkeerree  kkaannss  oopp  bblloooottsstteelllliinngg  bbee--

ssttaaaatt,,  hhooee  ggrroooott  ddeezzee  bblloooottsstteelllliinngg  ddaann  iiss  ooff  iiss  ggeewweeeesstt..  HHeett  iiss  bbiijj  ddee  aaffwweeggiinngg  ooff  eerr  

ttiijjddeennss  eeeenn  aassbbeessttbbrraanndd  ggeemmeetteenn  mmooeett  wwoorrddeenn  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  mmeenn  zziicchh  vvoooorraaff  rreeaallii--

sseeeerrtt,,  wwaatt  ddee  mmaattee  vvaann  uurrggeennttiiee  vvaann  mmoonnsstteerrnneemmiinngg  eenn  aannaallyyssee  iiss,,  wweellkk  ttyyppee  mmoonn--

sstteerr  hheett  mmeeeesstt  rreelleevvaanntt  ooff  rreepprreesseennttaattiieeff  iiss  vvoooorr  ddee  ssiittuuaattiiee  eenn  wwaatt  ddee  mmeetthhooddee  vvaann  

mmoonnsstteerrnneemmiinngg  eenn  aannaallyyssee  mmooeett  zziijjnn..  

  

CCoonncclluussiiee..  

GGeezziieenn  ddee  pprroobblleemmeenn  wweellkkee  zziicchh  vvoooorrddooeenn  oomm  ttoott  bbeettrroouuwwbbaarree  lluucchhttmmeettiinnggeenn  ttee  

kkoommeenn  iiss  hheett  ttiijjddeennss  eeeenn  bbrraanndd  nniieett  zziinnvvooll  oomm  lluucchhttmmeettiinnggeenn  ttee  llaatteenn  uuiittvvooeerreenn..  OOookk  

iiss  eeeenn  lluucchhttmmeettiinngg  nnaa  eeeenn  bbrraanndd  wweeiinniigg  zziinnvvooll..  DDee  bbeessttee  iinnffoorrmmaattiieebbrroonnnneenn  vvoooorr  ddee  

ttee  nneemmeenn  mmaaaattrreeggeelleenn  zziijjnn,,  iinnffoorrmmaattiiee  uuiitt  ddee  mmeellddiinnggeenn  vvaann  ppeerrssoonneenn  tteerr  ppllaaaattssee,,  

nnaavvrraaaagg  bbiijj  ddee  eeiiggeennaaaarr  ooff  bbeehheeeerrddeerr,,  iinnvveennttaarriissaattiiee  vvaann  aassbbeesstthhoouuddeennddee  mmaatteerriiaa--

lleenn,,  hhooeevveeeellhheeiidd  eenn  ddee  vvoorrmm//pprroodduucctt  wwaaaarriinn  hheett  aassbbeesstt  aaaannwweezziigg  iiss,,  oouuddeerrddoomm  vvaann  

hheett  oobbjjeecctt,,  pprroodduuccttiinnffoorrmmaattiiee  bbiijj  lleevveerraanncciieerrss  eenn  ffaabbrriikkaanntteenn..  

HHooeewweell  eerr  oovveerr  ddee  sscchhaaddeelliijjkkhheeiidd  vvaann  aassbbeesstt  ggeeeenn  ddiissccuussssiiee  bbeessttaaaatt,,  ddiieennsstt  eerr  oovveerr  

ddee  bblloooottsstteelllliinngg  aaaann  aassbbeesstt  iinn  iinncciiddeenntteellee  ggeevvaalllleenn  eenn  oonnddeerr  aaaannttoooonnbbaarree  llaaggee  ccoonn--

cceennttrraattiieess,,  ggeeccoonncclluuddeeeerrdd  ttee  wwoorrddeenn  ddaatt  hheett  rriissiiccoo  vvoooorr  ddee  vvoollkkssggeezzoonnddhheeiidd  kklleeiinn  iiss..  

IInnsscchhaakkeelliinngg  vvaann  MMOODD,,  BBOOTT--mmii  eenn  mmeeeettppllooeegg  pprroovviinncciiee  ddiieenntt  ttee  wwoorrddeenn  oovveerrwwooggeenn..  

  

TTaakkeenn  eenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn::  

HHeett  tteeaamm  bboouuwwbbeehheeeerr  vvaalltt  oonnddeerr  hheett  ttaaaakkvveelldd  oommggeevviinnggsszzoorrgg  eenn  hheeeefftt  iinn  ddeezzee  aall--

lleeeenn  eeeenn  aaddvviisseerreennddee  rrooll..  BBeesslluuiittvvoorrmmiinngg  lliiggtt  bbiijj  ddee  bbuurrggeemmeeeesstteerr  vvaann  ddee  bbeettrreeffffeennddee  

ggeemmeeeennttee  ooff  bbiijj  ggeemmeeeenntteeoovveerrsscchhrriijjddeennddee  kkwweessttiieess,,  bbiijj  ddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  vveeiilliigg--

hheeiiddssrreeggiioo..  DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  hheett  tteeaamm  bboouuwwbbeehheeeerr  kkuunnnneenn  ddeerrhhaallvvee  nniieett  aaaann--

sspprraakkeelliijjkk  wwoorrddeenn  ggeesstteelldd..  

BBiijj  iinnzzeett  vvaann  ppeerrssoonneeeell  oopp  eeeenn  aassbbeessttvveerrddaacchhttee  llooccaattiiee  zzooaallss  ddee  aassbbeessttddeesskkuunnddiiggee  

eenn  ddee  ccoonnssttrruucctteeuurr  wwoorrddeenn  aallttiijjdd  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn  ttooeeggeeppaasstt..  

DDee  mmeeddeewweerrkkeerrss  zziijjnn  hhiieerr  zzeellff  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr..  
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BBeesslliisssscchheemmaa  bbiijj  aassbbeessttccaallaammiitteeiitt.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nee 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

Denk aan eigen veiligheid en persoon-

lijke beschermingsmiddelen 

Melding van brand, 

explosie, etc. 

Vermoeden van as-
best, bv. bouwjaar voor 

1994 

Alarmeren OvD-BZ, 
AGS/ROGS + regio-

naal teamleider bouw-
beheer 

Verspreiding asbest 
buiten brandlocatie 

Emissie in woon-, 
werk- of recreatiege-

bied 

Standaardprocedure 
brandweer 

 

Asbestprocedure 
brandweer en asbest-
procedure oranje ko-

lom 

Cat. I asbestbrand, 
brand zonder primaire 

emissie van asbest 
buiten bouwwerk of  

perceel 

Motorkapoverleg 

Cat. II asbestbrand, 
brand met primaire 
emissie van asbest 
buiten bouwwerk of 
perceel, maar niet in 

woon-, werk- of recrea-
tiegebied 

Motorkapoverleg 

Cat. III asbestbrand, 
brand met primaire 
emissie van asbest 
buiten bouwwerk of 

perceel, in een woon-, 
werk- of recreatiege-

bied 

GRIP 1, 2, 3 of 4 
bij overschrijding 
gemeentegrens 
of andere om-

gevingsfactoren. 
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AAssbbeessttpprroocceedduurree  oorraannjjee  kkoolloomm..  

 

 

 

  

  

  

Denk aan eigen veiligheid en persoon-

lijke beschermingsmiddelen 

Regionaal teamleider 
bouwbeheer coördi-

neert calamiteit vanuit 
actiecentrum e.d. 

 

Alarmeren regionaal 
asbestdeskundige en 
eventueel regionaal 
constructeur, etc. 

 

Regionaal teamleider 
bouwbeheer roept 

team bouwbeheer bij-
een in actiecentrum, 
geeft instructies en 

verstrekt taakkaarten 
 

Regionaal asbestdeskundige, eventueel regionaal constructeur, etc. 
melden zich op de plaats van de calamiteit of bij CoPi, inclusief 

persoonlijke beschermingsmiddelen! 

Het team bouwbeheer 
(op locatie) vormt zich 
een beeld van de situ-
atie en geeft dit door 

aan de regionale team-
leider bouwbeheer 

 

Het team bouwbeheer (op locatie) geeft advies over relevante zaken 
en mogelijke scenario’s, conform taakkaart. Dit advies wordt gege-
ven aan OvD-BZ in CoPi, BV of HOvD brandweer en AGS/ROGS. 
Hiervan wordt terugkoppeling gegeven aan regionaal teamleider 

bouwbeheer 

Regionaal teamleider 
bouwbeheer start ver-
slaglegging in logboek 
en informeert regionaal 
hoofd omgevingszorg 

en of OvD-BZ 
 

Regionaal teamleider 
bouwbeheer zorgt voor 

hetgeen het team 
bouwbeheer verzoekt  
of nodig heeft bv. RvA 
lab., SC 530 of SC540 
bedrijf, plaatsen bouw-

hekken, etc. 

Als bestuursdwang 
nodig is start de regio-
naal teamleider deze 
procedure op middels 
overleg concernjurist 

 

Het team bouwbeheer 
(op locatie) doet geen 

mededelingen aan 
pers en of omstanders. 

Communicatie loopt 
via voorlichting 

 

Alarmering regio-
naal teamleider 

bouwbeheer 

De regionaal teamlei-
der bouwbeheer ver-

zoekt informatie bij be-
treffende gemeente, 

zoals bouwjaar bouw-
werk, asbestinventari-
satie aanwezig, even-
tuele bijzonderheden, 

etc. 
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JJuurriiddiisscchhee  pprroocceedduurree  bbeessttuuuurrssddwwaanngg..  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nee nee 

ja ja 

niet nodig 

nodig 

Evt. overleg regio-
naal teamleider 
bouwbeheer en 
concernjurist 

Aangetoond asbest of 
gevaarlijke situatie 

mede in openbaar ge-
bied 

Opleggen spoedeisen-
de bestuursdwang 
door concernjurist 

middels voorbeeldbrief 
en of voorbeeldbrief 

kostenverhaal, afhan-
kelijk van situatie 

Teamleider bouwbe-
heer geeft terugkoppe-

ling over toegepaste 
procedure aan het 

team bouwbeheer en 
regionaal hoofd omge-
vingszorg en geeft ad-
vies over evt. gevolgen 
en te starten acties bv. 
overleg met Rijkswa-

terstaat, etc. 

Aangetoond asbest of 
gevaarlijke situatie in 

besloten gebied 

Eventueel opleggen 
spoedeisende be-
stuursdwang door 
concernjurist en of 

kostenverhaal middels 
voorbeeldbrieven, af-
hankelijk van situatie 
bv. opkomend slecht 

weer. 

Overdracht logboek 
voor nazorg betreffen-

de gemeente 
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NNooooddpprroocceedduurree  bbeessmmeettttiinngg  tteeaammlleeddeenn  bboouuwwbbeehheeeerr  mmeett  aassbbeesstt..  

 

 
 

Denk aan eigen veiligheid en persoon-

lijke beschermingsmiddelen 

Regionaal teamlei-
der bouwbeheer 

laat decontamina-
tie-unit plaatsen 

Decontaminatie-unit 
wordt aan containment 

gekoppeld t.b.v. het 
volgen van de decon-
taminatieprocedure 

Procedure voor betre-
den vuile ruimte: reinig 
nabij het vuile compar-
timent, mits nodig, uit-
wendig de werkoverall 
e.d. Afval in speciale 

(asbest)afvalzak 
 

Procedure vuile ruimte: 
stap vuile ruimte bin-
nen en sluit de deur.  
Laat het gelaatsmas-

ker op! Trek de overall 
uit en stop deze in een 
(asbest)afvalzak. Trek 
overige kleren uit en 
stop deze in tweede 
(asbest)afvalzak en 

plak deze dicht. Stap 
met gelaatsmasker op 
en dichte zak met kle-
ren de doucheruimte 

binnen en sluit de deur 

Procedure douche-
ruimte: douche met ge-

laatsmasker op en 
spoel hierbij de geslo-

ten kledingzak af. 
Neem masker af en 
spoel het gezicht en 
gelaatsmasker goed 

af. Maak P3-filter ver-
der nat en verwijder 
deze. P3-filter bij as-
bestafval. Ga schone 
ruimte binnen en sluit 

de deur 

Procedure schone 
ruimte: Droog lichaam 
af en trek schone kle-
ren e.d. aan. Droog 
gelaatsmasker af en 

controleer op bescha-
digingen aan het mas-
ker. Plaats eventueel 

nieuwe P3-filter. Even-
tueel afval in asbest 

afvalzak. Droog de ge-
sloten zak met be-

smette kleren af. Stap 
naar buiten en zet de 
schone zak met be-

smette kleren naast de 
DECO-unit 

Na de decontaminatie-
procedure: melden bij 
de DTA en doorgeven 

bijzonderheden. De 
DTA zorgt voor verde-
re afhandeling proce-
dure, afwikkeling en 

reiniging DECO-unit en 
laten reinigen van be-
smette kleren. Team-
leden melden zich na 
de decontaminatiepro-
cedure bij de regionale 

teamleider bouwbe-
heer in het actiecen-

trum 

De regionale teamlei-
der bouwbeheer tekent 
het voorval aan in het 
logboek onder vermel-
ding van de doorlopen 
procedure, eventuele 
bijzonderheden en in-

formeert regionaal 
hoofd omgevingszorg 
en of OvD-BZ. De be-
troffen medewerker in-
formeert, mits nodig, 

P&O van de werkgever 
over het voorval. De 
regionale teamleider 
bouwbeheer start de 
nazorgprocedure op 
conform bijlage 1. 

 

De DTA geeft terug-
koppeling over de 

doorlopen procedure 
en evt. geconstateerde 
bijzonderheden aan de 

regionaal teamleider 
bouwbeheer 

Toezicht op het door-
lopen van de decon-
taminatieprocedure 

wordt uitgevoerd door 
een extern DTA 
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SSttaannddaaaarrdduuiittrruussttiinngg  tteeaammlleeddeenn  bboouuwwbbeehheeeerr..  

DDee  ssttaannddaaaarrdduuiittrruussttiinngg  vvaann  ddee  tteeaammlleeddeenn  bboouuwwbbeehheeeerr::  

--    eeeenn  lleeggiittiimmaattiieebbeewwiijjss  rraammppeennbbeessttrriijjddiinngg  VVeeiilliigghheeiiddssrreeggiioo  ZZuuiidd  LLiimmbbuurrgg;;  

--    eeeenn  ppaarrkkeeeerroonntthheeffffiinngg  vvoooorr  bbiijj  ccaallaammiitteeiitteenn  ggeebbiieedd  ZZuuiidd  LLiimmbbuurrgg;;  

--    vveeiilliigghheeiiddsshheessjjee  ooff  vveeiilliigghheeiiddssjjaass  ((vvoooorrkkeeuurr  jjaass))  mmeett  ooppddrruukk  ((kklleeuurr  oorraannjjee))  

ooppddrruukk  ffuunnccttiiee::  rreeggiioonnaaaall  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  rreeggiioonnaaaall  aassbbeessttddeesskkuunnddiiggee,,  eettcc..;;  

--    vveeiilliigghheeiiddsshheellmm  ((kklleeuurr  oorraannjjee));;  

--    vveeiilliigghheeiiddssbbrriill  eenn  ggeehhoooorrbbeesscchheerrmmiinngg;;  

--    vveeiilliigghheeiiddsssscchhooeenneenn;;  

--    wweeggwweerrpp  hhaannddsscchhooeenneenn  eenn  mmoonnsstteerrzzaakkjjeess;;  

--    aaddeemmbbeesscchheerrmmiinngg,,  eevvtt..  aaaannbbllaaaassuunniitt,,  oovveerrddrruukk  ggeellaaaattssmmaass--

kkeerr//vvoollggeellaaaattssmmaasskkeerr  mmeett  pp33--  ffiilltteerr,,  ccoonnffoorrmm  vvoooorrsscchhrriifftt;;  

--    wweeggwweerrppoovveerraallllss  iinn  kklleeuurr  wwiitt;;  

--    eeeenn  sstteerrkkee  zzaakkllaammpp;;  

--    rreesseerrvveekklleeddiinngg  vvoooorr  nnooooddssiittuuaattiieess;;  

--    rreesseerrvveesscchhooeenneenn  eenn  jjaass  vvoooorr  nnooooddssiittuuaattiieess;;  

--    eevveennttuueeeell  jjeerrrryyccaann  mmeett  sscchhoooonn  wwaatteerr;;  

--    kkooppiiee  ddrraaaaiibbooeekk  bboouuwwbbeehheeeerr,,  ppeenn  eenn  ppaappiieerr,,  rrooll  aaffzzeettlliinntt  ““aassbbeesstt””;;  
--    mmoobbiieellee  tteelleeffoooonn  mmeett  ooppllaaddeerr,,  eevvtt..  IIPPAADD..  

  

SSttiicchhttiinngg  SSaallvvaaggee  

SSttiicchhttiinngg  SSaallvvaaggee  iiss  eeeenn  ssttiicchhttiinngg  ddiiee  vveerrzzeekkeerriinnggssmmaaaattsscchhaappppiijjeenn  hheellpptt  bbiijj  hheett  bbee--

ppeerrkkeenn  vvaann  ggeevvoollggsscchhaaddee  bbiijj  eeeenn  iinncciiddeenntt  ooff  ccaallaammiitteeiitt..  BBoovveennddiieenn  rreeggeelltt  ddee  SSaallvvaa--

ggee--  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaaaakk  eeeerrssttee  ooppvvaanngg  ee..dd..  vvoooorr  ddee  vveerrzzeekkeerrddee..  DDee  bbeesslliissssiinnggssbbee--

vvooeeggddhheeiidd  vvaann  ddee  SSaallvvaaggee--  mmeeddeewweerrkkeerr  ((nnaammeennss  ddee  vveerrzzeekkeerriinnggssmmaaaattsscchhaappppiijj))  

ssttoopptt  eecchhtteerr  zzooddrraa  eerr  aassbbeesstt  wwoorrddtt  ggeeccoonnssttaatteeeerrdd..  IInn  ddee  pprraakkttiijjkk  ttrreekktt  SSaallvvaaggee  zziicchh  

ddaann  tteerruugg  eenn  llaaaatt  aalllleess  oovveerr  aaaann  ddee  ggeemmeeeennttee  eenn  ooff  VVeeiilliigghheeiiddssrreeggiioo..  

  

SSttaarrtt  nnaazzoorrgg  

HHeett  tteeaamm  bboouuwwbbeehheeeerr  rreeggeelltt  aalllleeeenn  ddee  pprroocceedduurree  zzooaallss  bbeesscchhrreevveenn  iinn  ddiitt  ddrraaaaiibbooeekk  

ooff  ttoottddaatt  aafflloossssiinngg  vvoollggtt  ddoooorr  eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  wwaaaarr  ddee  ccaallaammiitteeiitt  

hheeeefftt  ppllaaaattssggeevvoonnddeenn..  DDee  rreeggiioonnaallee  tteeaammlleeiiddeerr  bboouuwwbbeehheeeerr  ddrraaaaggtt  hheett  iinnggeevvuullddee  

llooggbbooeekk  oovveerr  aaaann  ddee  llooccaallee  ccooöörrddiinnaattoorr  vvaann  ddee  bbeettrreeffffeennddee  ggeemmeeeennttee  eenn  ddeezzee  

nneeeemmtt  ddee  vveerrddeerree  nnaazzoorrgg  vvoooorr  zziijjnn//hhaaaarr  rreekkeenniinngg..  

  

SSlloottbbeesscchhoouuwwiinngg  

DDiitt  ddrraaaaiibbooeekk  rreeggeelltt  aalllleeeenn  ddee  pprroocceedduurree  ddiiee  ddoooorrllooppeenn  kkaann  wwoorrddeenn  bbiijj  eeeenn  iinncciiddeenntt  

ooff  ccaallaammiitteeiitt..  HHeett  bbeettrreefftt  dduuss  ggeeeenn  vvoolllleeddiigg  aassbbeessttpprroottooccooll..  HHeett  ddrraaaaiibbooeekk  kkaann  wweell  

aallss  bbaassiiss  ffuunnggeerreenn  vvoooorr  eeeenn  vvoolllleeddiigg  ggeemmeeeenntteelliijjkk  aassbbeessttpprroottooccooll..  

AAaannggaaaannddee  ddee  nnoooodd  ddeeccoonnttaammiinnaattiieepprroocceedduurree  ddiieenntt  nnoogg  ttee  wwoorrddeenn  ooppggeemmeerrkktt  ddaatt  

ddeezzee  iieettss  aaffwwiijjkkeenndd  iiss  vvaann  ddee  pprroocceedduurree  ddiiee  ggeellddtt  vvoooorr  SSCC  553300  eenn  SSCC  554400  bbeeddrriijjvveenn..  

EE..ee..aa..  iiss  hheett  ggeevvoollgg  vvaann  hheett  ffeeiitt  ddaatt  ddee  tteeaammlleeddeenn  bboouuwwbbeehheeeerr  mmeeeessttaall  nniieett  iinn  hheett  

bbeezziitt  zziijjnn  vvaann  eeeenn  oovveerrddrruukk  vvoollggeellaaaattssmmaasskkeerr  mmeett  aaaannbbllaaaassuunniitt  eenn  PP33--  ffiilltteerr  ooff  

aaddeemmlluucchhttaappppaarraattuuuurr  ooff  oopplleeiiddiinngg..  HHeett  iiss  ooookk  nniieett  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddaatt  ddee  tteeaammlleeddeenn  iinn  

aaaannrraakkiinngg  kkoommeenn  mmeett  aassbbeesstt..  HHeett  bbeettrreefftt  eeeenn  nnooooddssiittuuaattiiee  vvoooorr  hheett  ggeevvaall  ddaatt  aass--

bbeessttbbeessmmeettttiinngg  oonnvveerrhhoooopptt  ttoocchh  hheeeefftt  ppllaaaattssggeevvoonnddeenn..  
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BBiijjllaaggee  11::  

PPrroocceedduurree  nnaazzoorrgg  bblloooottsstteelllliinngg  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn//ssiittuuaattiieess  eenn  ttrraauummaattiisscchhee  

eerrvvaarriinnggeenn..  
  

OOnnddaannkkss  oopplleeiiddiinngg,,  kkeennnniiss//eerrvvaarriinngg,,  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  bbeesscchheerrmmiinnggssmmiidd--

ddeelleenn  eenn  hheett  iinn  aacchhtt  nneemmeenn  vvaann  aallllee  vveeiilliigghheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn  kkaann  hheett  ttoocchh  ggeebbeeuurreenn  

ddaatt  eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  wwoorrddtt  bblloooottggeesstteelldd  aaaann  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn,,  zzooaallss  bbvv..  aassbbeesstt..  

BBoovveennddiieenn  kkaann  eeeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  iinn  eeeenn  ggeevvaaaarrlliijjkkee  eenn  ooff  bbeeddrreeiiggeennddee  ssiittuuaattiiee  ttee--

rreecchhttkkoommeenn  ooff  ddooeenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  iinnddrruukkkkeenn  oopp  ddiiee  mmooggeelliijjkk  ttrraauummaattiisscchh  kkuunnnneenn  

zziijjnn..  

  

Een medewerker die is 
blootgesteld aan ge-

vaarlijke stoffen, zoals 
bv. asbest doet hier-
van direct melding bij 
de teamleider bouw-
beheer. Bij blootstel-

ling aan een gevaarlij-
ke en of bedreigende 
situatie zoekt de me-
dewerker direct een 

veiligheid locatie op en 
doet hiervan melding 

bij de teamleider 
bouwbeheer. 

Blootstelling gevaarlijke stoffen: 
De teamleider bouwbeheer doet 

hiervan melding bij het hoofd om-
gevingszorg en OvD-BZ. Deze 

starten de ontsmettingsprocedure 
volgens procedure brandweer, of 
bij asbest, de nood decontamina-

tieprocedure, op. 
Belangrijk is dat de besmette 
medewerkers in curatele wor-
den geplaatst en geen gebou-

wen e.d. betreden! 

Blootstelling gevaarlijke en of be-
dreigende situatie: 

Nadat de gevaarlijke en of bedrei-
gende situatie is geweken melden 
de teamleden zich bij de teamlei-
der bouwbeheer in het actiecen-
trum. De teamleider evalueert de 

calamiteit waarbij aandacht is voor 
gevaarlijke stoffen, overige ge-

vaarlijke en bedreigende situaties. 
De teamleider vraagt hierbij door 

naar eventuele traumatische erva-
ringen. Bijzonderheden worden 

opgenomen in het logboek. 

Het logboek wordt na afloop van de calamiteit verzonden naar 
de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden (voor de 
verdere afhandeling) en naar de betrokken teamleden. Bij bij-

zonderheden melden de betreffende teamleden dit aan de afde-
ling P&O van hun werkgever. Hierbij wordt het onder bijlage 2 
bijgevoegde meldingsformulier ingevuld en wordt het logboek 

bijgevoegd. P&O doet melding bij de arbeidsinspectie e.d. 

alleen bedreigende 
situatie 
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BBiijjllaaggee  22::   

MMeellddiinnggssffoorrmmuulliieerr  iinncciiddeenntt//bblloooottsstteelllliinngg  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn  bbvv..  aassbbeesstt..  
  
DIT GEDEELTE MOET WORDEN INGEVULD DOOR DE MEDEWERKER 
 
Naam: 
 
Functie tijdens incident: 
 
Geboortedatum: 
 
Datum en tijdstip mogelijke blootstelling: (dd/mm/jaar) om (00.00) uur. 
 
Mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke stof(fen) bv. asbest tijdens de inspectie 
van: 
 
Korte toedracht van de blootstelling / het incident:  
 
 
Opleidingen m.b.t. asbest en registratienummer: 
  
Geef aan of u gebruik heeft gemaakt van uw persoonlijke beschermingsmidde-
len, welke dat zijn en wat de keuringsdatum is: 
 
Handtekening:  

  
 
Als bijlage dient het logboek van het incident te worden bijgevoegd. 
 

  
DIT GEDEELTE MOET WORDEN INGEVULD DOOR P&O 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Datum verzonden aan bedrijfsarts: 
 
Datum melding arbeidsinspectie: 
 
Naam bedrijfsarts: 
 
Handtekening P&O functionaris: 
 
 
 
Let op: na terugontvangst van het door de bedrijfsarts ingevulde formulier, dient 
dit 40 jaar bij de gemeente bewaard te blijven. 
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DIT GEDEELTE MOET WORDEN INGEVULD DOOR DE 
BEDRIJFSARTS. 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
De medewerker is door mij opgeroepen voor een arbeidsgezondheids-
kundig onderzoek: ja/nee 
 
Van dit incident / onderzoek is door mij een aantekening gemaakt in het 
asbestregister: ja/nee 
 
Er is door mij een aanvullend arbeidsgezondheidskundig onderzoek uit-
gevoerd: ja/nee 
 
Van dit incident is melding gemaakt bij de arbeidsinspectie: ja/nee 
 
Het medisch dossier blijft 40 jaar bewaard bij de betreffende gemeente.  
Kopie van het geheel ingevulde en ondertekende formulier terugge-
stuurd naar P&O van de betreffende gemeente : ja/nee 
 
Handtekening: 

  

  

  

……………………………………………………………………....  
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BBiijjllaaggee  33::  

Voorbeeldbrief bestuursdwang asbestcalamiteit. 

 

De heer/mevrouw ……. 
Adres: 

…….. 
…….. 
 

Aantekenen met ontvangstbevestiging en per gewone post 

 

Onderwerp: Last onder bestuursdwang 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op d.d. …. heeft op uw perceel aan de ……. een brand gewoed in ……. Als gevolg van de-

ze brand is asbest vrijgekomen en heeft dit geresulteerd in een asbestbesmetting van uw 

perceel alsmede het omliggende terrein en omliggende percelen. 

 

Feitelijke constatering 

Uit onderzoek is gebleken dat er op diverse plaatsen asbestdeeltjes zijn neergekomen die 

eveneens gemakkelijk door de wind verder verspreid kunnen worden. De locaties waar as-

bestdeeltjes zijn geconstateerd zijn reeds met linten en hekwerken afgezet en gemarkeerd. 

 

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet draagt een ieder die een bouwwerk 

bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat ge-

bruiken, er zorg voor, voor zover dat in diens vermogen ligt, dat als gevolg van dat bouwen, 

gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 

Daarnaast is het op grond van artikel 1 b, tweede lid van de Woningwet verboden een be-

staand gebouw of een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te hou-

den die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, 

als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet. Artikel 2 van de Woningwet geeft bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur deze technische voorschriften aangaande de staat van be-

staande bouwwerken en open erven of terreinen. 

De hier bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Bouwbesluit 2012. 
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Op grond van artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 dient een bouwwerk, open erf en terrein 

zich in zodanige zindelijke staat te bevinden, dat dit geen hinder voor personen en geen ge-

vaar voor de veiligheid of de gezondheid voor personen oplevert. 

 

Daarnaast is het op basis van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 verboden in, op of aan 

een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of 

te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: 

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt 

verspreid; 

b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, 

het open erf of terrein; 

c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend mate-

riaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling 

daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging 

van het bouwwerk, open erf of terrein, of 

d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt. 

 

Overtreding 

Op uw perceel zijn asbestdeeltjes neergekomen die eveneens gemakkelijk door de wind 

verspreid kunnen worden. Door de aanwezigheid van de asbestdeeltjes op uw perceel als-

mede het omliggende terrein en omliggende percelen ontstaat gevaar voor de gezondheid of 

veiligheid dan wel duurt deze voort. Dientengevolge bent u in overtreding met de zorgplicht 

zoals genoemd in art 1a, tweede lid en het verbod van artikel 1 b, tweede lid van de Wo-

ningwet en handelt u in strijd met artikel 2, tweede lid Woningwet juncto de artikelen 7.21 en 

7.22 van het Bouwbesluit 2012. 

 

Belangenafweging en motivering 

Op grond van de huidige rechtspraak zijn wij behoudens bijzondere omstandigheden niet 

enkel bevoegd maar zelfs verplicht om tot handhaving over te gaan. De algemene belangen 

die worden gediend met het optreden tegen illegale situaties en het voorkomen van onge-

wenste precedentwerking eisen dit. Na afweging van alle in het onderhavige geval aanwezi-

ge belangen is ons niet gebleken dat er bijzondere omstandigheden bestaan die ons van de 

toepassing van handhaving moeten doen afzien. 

 

Bevoegdheid. 

In artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet, is bepaald dat het gemeentebestuur bevoegd 

is tot toepassing van bestuursdwang. Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt de 

bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang uitgeoefend door het college van burge-

meester en wethouders, indien de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van 
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regels welke het gemeentebestuur uitvoert. Ingevolge artikel 5:21, eerste lid, van de Alge-

mene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder een last onder bestuursdwang verstaan: de her-

stelsanctie, inhoudende: 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te 

leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Ingevolge artikel 5:24, eerste lid, 

van de Awb omschrijft de last onder bestuursdwang de te nemen herstelmaatregelen. 

Ingevolge het tweede lid van voornoemd artikel vermeldt de last onder bestuursdwang de 

termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. Ingevolge artikel 5:24, derde lid, van de Awb 

wordt de last onder bestuursdwang bekend gemaakt aan de overtreder, aan de rechtheb-

benden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager. 

Ingevolge artikel 5:31, eerste lid van de Awb, kan een bestuursorgaan dat bevoegd is om 

een last onder bestuursdwang op te leggen, in spoedeisende gevallen besluiten dat be-

stuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Ingevolge 5:31, tweede lid van 

de Awb kan, indien de situatie zo spoedeisend is dat een besluit niet kan worden afgewacht, 

terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog 

een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt. 

 

Last onder bestuursdwang 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 125, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 5:24, 

eerste lid van de Awb gelasten wij u de asbestverontreiniging op uw perceel en in het restant 

van de bouwwerken alsmede het omliggende terrein (en de omliggende percelen) aan de 

…… te verwijderen. 

 

De verplichting u overeenkomstig artikel 4:8, eerste lid van de Awb in de gelegenheid te stel-

len uw zienswijzen kenbaar te maken laten wij op grond van artikel 4:11, lid a van de Awb 

achterwege, omdat naar ons oordeel de situatie dusdanig spoedeisend is dat uitstel niet 

past. 

 

Optie: 

Uw gemachtigde is direct na de brand in kennis gesteld van de te nemen maatregelen maar 

hieraan is, mede gelet op houding van uw verzekeraar, geen uitvoering gegeven. 

 

Gelet op het feit dat de situatie zo spoedeisend is, waren wij genoodzaakt om reeds vanaf 

d.d. ….  te starten met het toepassen van de bestuursdwang, te weten het verwijderen van 

de asbestverontreiniging uit het openbare gebied, een en ander conform het bepaalde in ar-

tikel 5:31, tweede lid van de Awb. 

 

Verhaal van de kosten 
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Op grond van artikel 5:25, eerste lid, van de Awb zullen wij de kosten die verbonden zijn aan 

de toepassing van bestuursdwang op u verhalen. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze kosten redelijkerwijze niet te uwen laste 

moeten komen. Deze kosten zullen zo nodig door middel van een dwangbevel op u worden 

verhaald. Over de eventuele inning en zo nodig invordering van de kosten zullen wij u af-

zonderlijk schriftelijk in kennis stellen. 

 

Rechtsopvolging 

Dit besluit, geldt op grond van artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

mede jegens de rechtsopvolger van degenen aan wie dit besluit is opgelegd alsmede jegens 

iedere rechtsopvolger. De kosten van de tenuitvoerlegging zullen derhalve bij de rechtsop-

volger of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd. 

 

Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij ……… , tel. 

………, of stuur een e-mail naar ………., o.v.v. het onderwerp/kenmerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN …… 

 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 

 

 

 

 

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzen-

ding/bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente …... 
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: 

a. de naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorziening en 

rechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) worden verzocht een 

voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belan-

gen, vereist. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Di-

giD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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BBiijjllaaggee  44::  

Voorbeeldbrief kostenbeschikking asbestcalamiteit. 
 

De heer/mevrouw ……. 
Adres: 

…….. 

…….. 
 

Aantekenen met ontvangstbevestiging en per gewone post 

 

Onderwerp: Kostenbeschikking 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op d.d. …. heeft op uw perceel aan de ……. een brand gewoed in ……. Als gevolg van de-

ze brand is asbest vrijgekomen en heeft dit geresulteerd in een asbestbesmetting van uw 

perceel alsmede het omliggende terrein en omliggende percelen. 

 

Feitelijke constatering 

Uit onderzoek is gebleken dat er op diverse plaatsen asbestdeeltjes zijn neergekomen die 

eveneens gemakkelijk door de wind verder verspreid konden worden. 

 

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet draagt een ieder die een bouwwerk 

bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat ge-

bruiken, er zorg voor, voor zover dat in diens vermogen ligt, dat als gevolg van dat bouwen, 

gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 

Daarnaast is het op grond van artikel 1 b, tweede lid van de Woningwet verboden een be-

staand gebouw of een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te hou-

den die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, 

als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet. Artikel 2 van de Woningwet geeft bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur deze technische voorschriften aangaande de staat van be-

staande bouwwerken en open erven of terreinen. 

De hier bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Bouwbesluit 2012. 
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Op grond van artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 dient een bouwwerk, open erf en terrein 

zich in zodanige zindelijke staat te bevinden, dat dit geen hinder voor personen en geen ge-

vaar voor de veiligheid of de gezondheid voor personen oplevert. 

 

Daarnaast is het op basis van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 verboden in, op of aan 

een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of 

te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: 

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt 

verspreid; 

b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, 

het open erf of terrein; 

c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend mate-

riaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling 

daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging 

van het bouwwerk, open erf of terrein, of 

d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt. 

 

Overtreding 

Op uw perceel zijn asbestdeeltjes neergekomen die eveneens gemakkelijk door de wind 

verspreid konden worden. Door de aanwezigheid van de asbestdeeltjes op uw perceel als-

mede het omliggende terrein was gevaar ontstaan voor de gezondheid of veiligheid dan wel 

duurde deze voort. Dientengevolge bent u in overtreding geweest met de zorgplicht zoals 

genoemd in art 1a, tweede lid en het verbod van artikel 1 b, tweede lid van de Woningwet en 

handelde u in strijd met artikel 2, tweede lid van de Woningwet juncto de artikelen 7.21 en 

7.22 van het Bouwbesluit 2012. 

 

Belangenafweging en motivering 

Op grond van de huidige rechtspraak waren wij behoudens bijzondere omstandigheden niet 

enkel bevoegd maar zelfs verplicht om tot handhaving over te gaan. De algemene belangen 

die worden gediend met het optreden tegen illegale situaties en het voorkomen van onge-

wenste precedentwerking eisen dit. Na afweging van alle in het onderhavige geval aanwezi-

ge belangen is ons niet gebleken dat er bijzondere omstandigheden bestonden die ons van 

de toepassing van handhaving moesten doen afzien. 

 

Bevoegdheid. 

In artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet, is bepaald dat het gemeentebestuur bevoegd 

is tot toepassing van bestuursdwang. Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt de 

bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang uitgeoefend door het college van burge-

meester en wethouders, indien de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van 
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regels welke het gemeentebestuur uitvoert. Ingevolge artikel 5:21, eerste lid, van de Alge-

mene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder een last onder bestuursdwang verstaan: de her-

stelsanctie, inhoudende: 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te 

leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Ingevolge artikel 5:24, eerste lid, 

van de Awb omschrijft de last onder bestuursdwang de te nemen herstelmaatregelen. Inge-

volge het tweede lid van voornoemd artikel vermeldt de last onder bestuursdwang de termijn 

waarbinnen zij moet worden uitgevoerd. Ingevolge artikel 5:24, derde lid van de Awb wordt 

de last onder bestuursdwang bekend gemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden 

op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager. Ingevolge 

artikel 5:31, eerste lid van de Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last on-

der bestuursdwang op te leggen, in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal 

worden toegepast zonder voorafgaande last. Ingevolge artikel 5:31, tweede lid van de Awb 

kan, indien de situatie zo spoedeisend is dat een besluit niet kan worden afgewacht, terstond 

bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een be-

sluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt. 

 

Last onder bestuursdwang 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 125, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 5:24, 

eerste lid van de Awb hebben wij u gelast de asbestverontreiniging op uw perceel en in res-

tant van bouwwerken alsmede het omliggende terrein aan de ….  te verwijderen. 

 

De verplichting u overeenkomstig artikel 4:8, eerste lid van de Awb in de gelegenheid te stel-

len uw zienswijzen kenbaar te maken hebben wij op grond van artikel 4:11, lid a van de Awb 

achterwege gelaten, omdat naar ons oordeel de situatie spoedeisend was. 

 

Optie: 

Uw gemachtigde is direct na de brand in kennis gesteld van de te nemen maatregelen maar 

hieraan is, mede gelet op houding van uw verzekeraar, geen uitvoering gegeven. 

 

Gelet op het feit dat de situatie zo spoedeisend was, waren wij genoodzaakt om reeds vanaf 

d.d. …. te starten met het toepassen van de bestuursdwang, te weten het verwijderen van 

de asbestverontreiniging uit het openbare gebied, een en ander conform het bepaalde in ar-

tikel 5:31 van de Awb. 

 

Het voorgaande is u bij besluit, dat op d.d. …. aan u (uw gemachtigde) is uitgereikt, kenbaar 

gemaakt. 
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Verhaal van de kosten 

Op grond van artikel 5:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht verhalen wij op u 

als eigenaar de door ons gemaakte kosten die verbonden zijn aan de toepassing van be-

stuursdwang. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze kosten redelijkerwijze niet te 

uwer laste moeten komen. In totaal bent u € …… aan ons verschuldigd. Specificatie en fac-

turen van de gemaakte kosten treft u bijgaand aan. 

 

Voornoemde gemaakte kosten dient u te betalen binnen 6 weken, ingaande op de dag na 

bekendmaking van deze beschikking. Het bedrag dient te worden overgemaakt op bankre-

keningnummer ……. ten name van de gemeente …. onder vermelding van "Bestuurs-

dwang/…………..". 
 

Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij ……….., tel. ……….., of stuur 

een e-mail naar ………., o.v.v. het onderwerp/kenmerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN …… 

 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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BBiijjllaaggee  55::  

Voorbeeldbrief verzegelen perceel asbestcalamiteit. 
 

De heer/mevrouw ……. 
Adres: 

…….. 
…….. 

 

Aantekenen met ontvangstbevestiging en per gewone post. 

 

Onderwerp: verzegelen perceel 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op d.d. …. heeft op uw perceel aan de ……. een brand gewoed in ……. Als gevolg van de-

ze brand is asbest vrijgekomen en heeft dit geresulteerd in een asbestbesmetting van uw 

perceel alsmede het omliggende terrein en omliggende percelen. 

 

Op d.d. ….. hebben wij geconstateerd dat u sloopwerkzaamheden uitvoert zonder ingedien-

de en/of geaccepteerde sloopmelding. Tevens worden deze sloopwerkzaamheden uitge-

voerd door een niet gecertificeerde asbestsaneerder. U handelt daarmee in strijd met artikel 

1.26 van het Bouwbesluit 2012 waarin is bepaald dat het verboden is om zonder of in afwij-

king van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveel-

heid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10m3 zal bedragen. 

 

Overtreding 

Door voornoemde activiteiten handelt u in strijd met artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012. 

Hierin is bepaald dat het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of ter-

rein, voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of 

na te laten of werktuigen te gebruiken waardoor gevaar wordt veroorzaakt. 

Gezien het voorgaande wordt het betreden van het perceel van het pand/perceel niet langer 

verantwoord wordt geacht. 

 

In verband met het op d.d. …. ontstane directe gevaar voor de omwonenden en de volksge-

zondheid heeft de inspecteur bouw- en woningtoezicht met toepassing van artikel 5:28 van 
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de Algemene wet bestuursrecht na overleg met een ambtenaar van de regionale politie het 

pand aan de  ……  verzegeld om te voorkomen dat het pand/perceel wordt betreden. 

 

In artikel 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat tot de bevoegdheid tot 

toepassing van bestuursdwang behoort het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen 

zich daarin of daarop bevindt. 

 

Besluit 

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten op grond van artikel 5:28 van de Algemene 

wet bestuursrecht, gelet op het directe gevaar voor de veiligheid voor omwonen-

den/personen en de volksgezondheid, het pand aan de …… te verzegelen. 

 

De verplichting u overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gele-

genheid te stellen uw zienswijze kenbaar te maken laten wij op grond van artikel 4:11 van de 

Algemene wet bestuursrecht achterwege, omdat naar ons oordeel de situatie dusdanig 

spoedeisend is dat het geen uitstel gedoogt. Ook zijn wij gelet op de spoedeisende situatie 

ter plaatse genoodzaakt geweest onmiddellijk uitvoering te geven aan de verzegeling van 

het pand aan de …….. 
 

Wij wijzen u erop dat het perceel/pand aan de …… eerst mag worden betreden wanneer het 

geheel voldoet aan de wettelijke bepalingen. 

Dit houdt in dat eerst nader onderzoek zal moeten plaatsvinden naar de mate waarin het 

pand/perceel met asbest is besmet. Dit dient te gebeuren door een daartoe erkend gecertifi-

ceerd onderzoeksbureau. 

Hierop volgend zal het pand/perceel door een erkend gecertificeerd asbestverwijderingsbe-

drijf dienen te worden gesaneerd. 

 

Na sanering zullen wederom door een erkend gecertificeerd onderzoeksbureau metingen 

dienen te worden verricht, waaruit zal blijken of het pand/perceel weer mag worden vrijgege-

ven. 

 

Tevens wijzen wij u erop dat in artikel 199 van het Wetboek van Strafrecht onder andere is 

bepaald, dat hij die opzettelijk zegels waarmee voorwerpen door of vanwege het bevoegd 

openbaar gezag verzegeld zijn verbreekt, opheft of beschadigt, of de door zodanig zegel 

bewerkte afsluiting op andere wijze verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 
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Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij ……. , tel. ……. , of stuur een e-

mail naar …….., o.v.v. het onderwerp/kenmerk. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN …… 

   

   

   

   

Gemeentesecretaris  Burgemeester 

 

 

 

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na 

de datum van verzending/bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indie-

nen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente …... 
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:  

a. de naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;  

d. de gronden van het bezwaar. 

 

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 

aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 

6040 AZ Roermond) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te 

treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. 

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde recht-

bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaar-

den. 

 

 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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BBiijjllaaggee  66::  

Voorbeeld bewonersbrief asbestcalamiteit. 

 

Aan de bewoners van: 

 

 

 

Bezorging huis aan huis. 

 

Onderwerp: brand op perceel ……. 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Op d.d. …. heeft op het perceel aan de ……. een brand gewoed in ……. Als gevolg van de-

ze brand is asbest vrijgekomen en heeft dit geresulteerd in een asbestbesmetting van het 

bronperceel en of meerdere percelen. 

 

Indien brand categorie I. 

Het asbest heeft zich niet over de omgeving verspreid. Er bestaan dan ook op basis hiervan 

geen risico’s voor uw gezondheid. Het asbest dat nog op de locatie van de brand ligt zal zo 

spoedig mogelijk worden opgeruimd door een gecertificeerd bedrijf. 

 

Indien brand categorie II. 

Als gevolg van de brand zijn asbestresten terechtgekomen op verschillende percelen, maar 

niet in het gebied waar u woont of werkt. Er bestaan dan ook geen risico’s voor uw gezond-

heid. Het asbest dat nog op de locatie van de brand ligt zal zo spoedig mogelijk worden op-

geruimd door een gecertificeerd bedrijf. Ook het gebied waarover het asbest zich heeft ver-

spreid zal worden opgeruimd. Om verdere verspreiding van asbest te voorkomen, is het be-

treffende gebied afgezet tot na officiële vrijgave. 
 

Indien brand categorie III. 

Als gevolg van de brand zijn asbestresten terechtgekomen op verschillende percelen en 

mogelijk ook op uw perceel. Er liggen op dit moment stukjes asbesthoudend materiaal op de 

grond die alleen gevaarlijk zijn als deze verpulverd worden en middels bv. schoeisel in huis 

terecht komen. Om dit risico zo klein mogelijk te houden is het van groot belang dat deze 
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stukjes asbest niet worden kapot getrapt of stuk gereden worden. Betreedt daarom de plaat-

sen waar de stukjes asbest liggen zo weinig mogelijk en het liefst niet. Om te voorkomen dat 

de stukjes asbest door het verkeer stukgereden worden, hebben wij in uw wijk een aantal 

gebieden afgezet met speciaal asbestlint. De stukjes asbest worden door een gecertificeerd 

bedrijf opgeruimd. 

 

Het opruimen van de asbest zal worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijde-

ringsbedrijf. Omdat de werknemers bijna dagelijks met asbest werken en direct met asbest 

in aanraking komen, zullen zij beschermende kleding dragen. Voor u is het risico zo klein dat 

u geen beschermende kleding nodig heeft. 

 

Wat u zelf wel en niet kunt doen: 

- Wanneer asbesthoudend materiaal toch in uw huis terecht is gekomen, dan is 

vaak een professionele schoonmaak nodig. Voorkom dat stukjes asbest in uw 

woning terecht komen, bv. via uw schoenzolen, fiets, kinderwagen, etc. Trek uw 

schoenen buiten aan en uit, totdat u van ons bericht ontvangt dat uw gebied / 

straat is schoongemaakt. 

- Ga in geen geval zelf de omgeving van uw huis schoonmaken. Alleen een ge-

certificeerd bedrijf mag de asbest verwijderen. 

- Voorkom dat kinderen gaan spelen met stukjes asbest! Zorg dat uw kinderen 

niet in het gebied komen waar asbest kan liggen of ligt. 

- Het verzoek is om plaatsen waar stukjes asbest liggen te melden bij de gemeen-

te tel. …… 

 

Zodra het vrijgekomen asbest is opgeruimd, zult u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoog-

te worden gesteld. 

 

Als iets in deze brief niet duidelijk is, vraag dan om uitleg bij ……. , tel. ……. , of stuur een e-

mail naar …….., o.v.v. het onderwerp/kenmerk. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER VAN ……. 
   

   

   

   

Burgemeester   
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