
 
 

20210120-VA-03 / versie 2  1 
 

Procesbeschrijving asbest-bronnenboek Netwerkbedrijven         
 
Inleiding 
Vanuit de Netwerkbedrijven is er de behoefte om meer inzicht te krijgen in asbestrisico’s van, de door de 
sector gebruikte, gas-en elektrotechnische componenten waarbij asbest is toegepast. Mede vanuit deze 
behoefte vinden er dagelijks asbestinventarisaties (door bedrijven in het bezit van een Procescertificaat As-
bestinventarisatie) plaats in E&G stations van de Netbeheerders waarbij steeds dezelfde componenten wor-
den bemonsterd om vast te stellen of ze asbesthoudend zijn. Daarbij dienen de medewerkers van deze bu-
reaus zich te begeven in een potentieel risicovolle situatie, namelijk een E of G ruimte. Vanuit risicobenade-
ring gezien is het vaststellen of een component wel of niet asbest bevat een lager risico dan de activiteiten 
die noodzakelijk zijn om een installatie of ruimte uit te schakelen. Het veilig stellen van de situatie dient door, 
daartoe bevoegde en opgeleide, personen te gebeuren. Het inventariseren brengt daarmee extra en onge-
wenste risico’s met zich mee en is ook niet altijd mogelijk/wenselijk. 
Om te kunnen voldoen aan de certificeringseisen, zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie 
(iedere bron bemonsteren), is destijds mede op aangeven van iSZW geopperd om voor de sector een eigen 
bronnenboek op te stellen (zoals bedoeld in artikel 20, lid 1 van Bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighe-
denregeling) dat tevens dienst doet als informatiebron voor de medewerkers van de Netwerkbedrijven. In het 
kader van landelijk asbestbeleid bij de Netwerkbedrijven is invulling gegeven aan een dergelijk asbest Bron-
nenboek wat onderdeel is van de Arbocatalogus van de Netwerkbedrijven. 

 
Aanpak  
De Netwerkbedrijven zijn al jaren bezig deze componenten systematisch te inventariseren middels officiële 
analyserapporten. Door de Netwerkbedrijven is een digitale databank ontwikkeld die voor iedereen toegan-
kelijk is, maar alleen voor geselecteerde medewerkers van de netbeheerders muteerbaar. Iedere component 
wordt voorzien van een unieke code met een eenduidige beschrijving die zorg draagt voor een eenduidige 
bronvermelding. Indien de bron verwijderd kan worden in een risicoklasse laag wordt hier verwezen naar een 
gevalideerde verwijderingsmethode. Voor de validatie van verwijderingsmethoden wordt gebruik gemaakt 
van een, door de sector ontwikkelde, eigen validatieprotocol. Dit is opgesteld volgens de laatste inzichten in 
samenwerking met TNO en deskundigen binnen de netwerkbedrijven en zal jaarlijks, indien noodzakelijk, 
worden geactualiseerd. 
 
Waarom een sectoraal bronnenboek 
Vanuit risicobenadering gezien is het vaststellen of een component wel of niet asbesthoudend is een lager 
risico t.o.v. de activiteiten die noodzakelijk zijn om een installatie of ruimte uit te schakelen dan wel gas- of 
spanningsloos te maken. Dit dient alleen door daartoe bevoegde en opgeleide personen te gebeuren. 
Het bronnenboek is tevens voor eigen medewerkers een document waarmee zij bij hun dagelijkse werk-
zaamheden asbesthoudende componenten kunnen herkennen of kunnen uitsluiten en, afhankelijk van type 
en toepassing, hierop hun eigen werkzaamheden kunnen afstemmen. Het gebruik van een bronnenboek 
(documentatie) tijdens inventarisaties is volgens het Procescertificaat Asbestinventarisatie en Asbestverwij-
dering toegestaan (artikel 20, lid 1 van Bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling). 
 
Robuust componentenhandboek 
Het online bronnenboek is geen eenmalige actie om asbestbronnen te kunnen herkennen maar is een dy-
namische informatiebron waarbij data middels een validatiemodel actueel blijft. Streven is om van elke bron 
drie verschillende analyses certificaten te verzamelen. 
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Uitgangspunten 
Algemeen: 

• database is voor het aantonen van asbesthoudende en asbestvrije E&G componenten; 
• componenten worden alleen toegevoegd indien er een analysecertificaat of leveranciersverklaring 

met asbestinformatie en een foto van het component is bijgevoegd; 
• er zijn verschillende gebruikersgroepen binnen de applicatie (beheerders, invoerders, onderzoekers 

en overige gebruikers (bezoekers) die alleen kunnen lezen); 
• identieke componenten mogen slechts één maal in de database voorkomen; 
• eenduidige naam/bronbeschrijving, fabrikant en producttype; 
• op basis van de beschrijving in het bronnenboek moet duidelijk zijn waar het asbest zich bevindt; 
• de juistheid en betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens moet bewaakt worden door een be-

heerder. 
• hoe bronnen ingevoerd moeten worden is vastgelegd in “20201109-VA-02 handleiding invoeren 

nieuwe bronnen in bronnenboek 
 
Uitsluiting: 

• De overige (bouwkundige) asbestverdachte materialen die tijdens inventarisatie worden aangetrof-
fen, worden conform certificeringsrichtlijn (Procescertificaat Asbestinventarisatie) op de gebruikelijke 
wijze bemonsterd en beoordeeld. 

  
Eigenaar en toegang hebbende van de databank 
Het eigenaarschap van de inhoud van het bronnenboek ligt bij Netbeheer Nederland. 
De databank is voor iedereen vrij toegankelijk via de site www.bronnenboek.nl. 
De website is onderdeel van de Arbocalaogus van de regionale netwerkbedrijven gas en elektriciteit ver-
enigd in de WENB  
 
Borging werkwijze bronnenboek 
Het up to date houden van de databank, inclusief bijbehorende verwijderingsmethodieken (indien van toe-
passing), is ondergebracht bij de Vakgroep Asbest en is onderdeel van de in het jaarplan vastgestelde activi-
teiten in opdracht van Netbeheer Nederland. Het totale proces wordt om de 2 jaar door de interne auditors 
van de Netbeheerders gecontroleerd. De resultaten hiervan worden zo nodig verwerkt in het bronnenboek of 
in de bijbehorende processen. 
  
audit via Netbeheerder: jaartal: 

Stedin 2021 
Enexis 2023 

Alliander 2025 
enz.  

 
Gebruik databank 
Om het gebruik te stimuleren en de databank toegankelijk te maken is het inzien van het bronnenboek 
kosteloos en is er geen inlogcode noodzakelijk. Er zijn 3 verschillende groepen te onderscheiden: 

• bezoeker   ! iedereen die informatie over een bepaald component zoekt (bv bedrijven in het bezit 
van Procescertificaat Asbestinventarisatie of Asbestverwijdering of eigen medewerkers); 

• invoerder ! leden van het Asbestplatform (medewerkers van de Netwerkbedrijven); 
• Onderzoeker ! medewerker die bronnen onderzoekt, invoert of aanvult (gecontracteerd onder-

zoeksbureau) 
• beheerder ! leden van de vakgroep Asbest (afvaardiging van Asbestplatform) 

 
bezoeker kan: 

• alle componenten doorzoeken en inzien; 
• alle openbare functionaliteiten gebruiken zoals het kunnen opslaan van een component als PDF of 

de printervriendelijke versie gebruiken; 
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invoerder (indien ingelogd) kan: 
• eigen gebruikersgegevens wijzigen; 
• nieuwe componenten (asbest / asbestvrije) toevoegen of bestaande wijzigen; 
• nieuw of gewijzigde component (asbest / asbestvrije) ter goedkeuring aanbieden aan de beheerder. 

 
Onderzoeker (inden ingelogd) kan 

•  eigen gebruikersgegevens wijzigen; 
• nieuwe componenten (asbest / asbestvrije) toevoegen of bestaande wijzigen; 
• nieuw of gewijzigde component (asbest / asbestvrije) ter goedkeuring aanbieden aan de beheerder. 

 
beheerder (indien ingelogd) kan: 

• asbestcomponenten structureel bijwerken; 
• nieuwe/gewijzigde componenten (asbest / asbestvrije) goedkeuren; 
• nieuwe invoerders of onderzoekers goedkeuren; 
• inzien/beheren van alle onderliggende validatieonderzoeken t.b.v. verwijderingsmethodieken; 
• wijzigen van verwijderingsmethodieken; 
• alle web-content (inclusief componenten) aanmaken/bewerken/verwijderen; 
• diverse systeeminstellingen configureren en (standaard) rapportages inzien. 

 
 
Proces afspraken 
Bronnen worden goedgekeurd door de beheerders waarbij men geen bronnen mag goedkeuren die door het 
eigen bedrijf zijn ingevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Processchema invoeren bron 
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Bijlage 1 invoerscherm bron 
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Bijlage 2 voorbeeld van bron (PDF printversie) 
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