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Doel van de instructie 

Deze instructie geeft aan hoe je beoordeelt of er sprake is van asbesthoudend fitterskit in gas-
aansluitingen waar aan gewerkt gaat worden. 

De uitkomst bepaalt of en welke maatregelen nodig zijn om veilig te kunnen werken, als het gaat om 
werken aan asbesthoudende fitverbindingen. 

Naast deze instructie zijn vanzelfsprekend ook alle andere instructies over veilig werken van 
toepassing. Denk aan instructies voor gastechnische werkzaamheden of werken in nauwe ruimten. 

 

Voor wie geldt deze instructie?  

Deze instructie geldt voor iedereen die in opdracht van een regionale netbeheerder bezig is met werk 
aan gasaansluitingen en dan vooral in de fase van de werkvoorbereiding. 

 

Wanneer is deze instructie van toepassing? 

Het gaat in deze instructie om gasleidingen (in laag- én hoogbouw) naar en in de meterkast, die deel 
uitmaken van het gasnetwerk van de netbeheerders.  

Er mag alleen werk aan gasleidingen in gebouwen worden uitgevoerd, als deze schouwinstructie is 
toegepast. 

  

Schouwinstructie fitterskit 

  
Onderwerp: Mogelijke aanwezigheid van asbest in fitverbindingen bepalen 
Versie: 8 (2 juni 2022) 

Asbesthoudend fitterskit 

Fitverbindingen in gasleidingen werden vroeger met hennep dichtgemaakt. Om deze verbinding echt gasdicht te krijgen, 

werd een pasta gebruikt. In deze pasta zat vaak asbest. Fitverbindingen met hennep zijn daarom asbestverdacht. Later 

werd teflon gebruikt. Een fitverbinding waar teflon is gebruikt, betekent meestal: niet verdacht. Maar een 

teflonverbinding kan ooit een verbinding met hennep zijn geweest. Vaak is niet te zien of hennep of teflon is gebruikt, 

bijvoorbeeld omdat de koppeling is geverfd. Daarom geldt: alle fitverbindingen van 1978 en ouder moeten als 

asbestverdacht worden beschouwd. 

Niet alleen de fitverbindingen zijn asbestverdacht. Een meterkast kan verontreinigd zijn met asbest uit oude 

fitverbindingen in aansluitleidingen. Het is de verantwoordelijkheid van netbeheerders dat medewerkers niet worden 

blootgesteld aan asbest in fitterskit. 

Let op: asbest in de meterkast kan ook komen van andere (bouwkundige) asbestbronnen. Daar is de netbeheerder niet 

verantwoordelijk voor, maar wij willen ook daar niemand aan blootstellen die in onze opdracht werkt. 
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SAMENVATTING  VAN DEZE INSTRUCTIE 

Na deze samenvatting volgt op bladzijde 4 de uitwerking van deze instructie. Die is leidend.  

 

Voordat je een opdracht geeft voor of zelf gaat werken aan gasaansluitingen, moet je vaststellen of 

er sprake is van asbesthoudende fitverbindingen.  

 

Toets aan de hand van bekende gegevens 

Bij gepland werk verdeel je de aansluitingen in het project in populaties. Bij storingen bekijk je de 

aansluiting waar je mogelijk aan moet gaan werken. Je controleert of de volgende kenmerken 

voorkomen (asset data): 

• Fitverbindingen op staal of koper en hoofdkranen gefit op staal of koper; 

• De huidige aansluiting is van 1978 of ouder; 

• Leidingen zijn kleiner dan of gelijk aan 2”. 

Als de leidingen en fitverbindingen voldoen aan bovenstaande kenmerken, zijn de locaties 
asbestverdacht. Werkzaamheden aan aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd volgens de 
‘asbest in fitterskit’ werkinstructies. 

 

Toets door middel van een schouw 

• Is er onvoldoende informatie? Dan is een visuele inspectie nodig. Je laat deze schouw 
uitvoeren door een deskundige. Je probeert  de kenmerken in de vorige paragraaf uit te 
sluiten. Lukt dat? Dan zijn de fitverbindingen níet asbestverdacht. Ook als je waarneemt dat 
teflon gebruikt is voor de fitverbindingen en je géén hennep of vlas met pasta of kit ziet, zijn 
de fitverbindingen níet asbestverdacht. 

Weet je het niet zeker, dan is een verbinding wel asbestverdacht.  

 

Materiaalmonsters 

De fitverbindingen in een populatie zijn asbestverdacht en je gaat stijgleidingen verwijderen of 
vervangen. Dan moet je bij geplande werkzaamheden materiaalmonsters laten nemen door een DIA.  

Om de hele stijgleiding in de hoogbouw goed te onderzoeken, verdeel je de monsters over drie te 
onderscheiden delen van de leidingen: 

1. De centrale aansluitleiding. Dat is het horizontale deel van de gasleidingen; 
2. De stijgleiding zelf. Dat is het verticale deel van de gasleidingen; 
3. De eventueel gefitte aansluitingen aan de klantzijde in de meterkast. 

Je gebruikt de tabel op bladzijde 6 om het minimale aantal monsters te bepalen per tracé (populatie). 
De DIA moet dat aantal monsters nemen in elk van de drie onderscheiden leidingdelen.  
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Resultaten en werkwijze 
Als uit de analyse van de materiaalmonsters blijkt dat alle verbindingen in een populatie asbestvrij zijn, 
dan mag het werk in die populatie op reguliere wijze worden uitgevoerd.  

Als uit de analyse van de materiaalmonsters blijkt dat één of meer verbindingen asbesthoudend zijn, 
dan wordt voor de hele populatie aangehouden dat moet worden gewerkt volgens de ‘asbest in 
fitterskit’ instructies. Datzelfde geldt als er geen monsters genomen kunnen worden. De populatie blijft 
dan asbestverdacht. Alleen asbestverdacht aan de klantzijde? Zie bladzijde 11. 
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UITWERKING 

 

Wat je nog moet weten 

Specifieke werkinstructies voor asbesthoudend fitterskit 

Asbest en asbesthoudend materiaal mag in principe alleen worden behandeld of verwijderd door 
gecertificeerde bedrijven. Werken aan fitverbindingen of door fitterskit verontreinigde leidingen levert 
een risico op blootstelling op. De netbeheerders en de aannemers die in hun opdracht werken, mogen 
deze werkzaamheden uitvoeren als zij specifieke werkinstructies volgen. Deze werkinstructies zijn 
opgesteld door de Vakgroep Asbest van Netbeheer Nederland. De Vakgroep meet en beoordeelt de 
blootstelling van de activiteiten in die werkinstructies. De Vakgroep doet dit met interne én externe 
specialisten. Als de risicoklasse 1 (laag) is, kunnen de netwerkbedrijven een vrijstelling krijgen van de 
inventarisatieplicht. Met deze vrijstelling kunnen werkzaamheden door de netbeheerder of zijn 
opdrachtnemer worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel, dat de benodigde kennis aanwezig is bij de 
werkvoorbereiders en de uitvoerenden en dat de werkinstructies voor werken met asbesthoudend 
fitterskit nauwkeurig worden opgevolgd. Die instructies worden opgenomen in de Arbocatalogus 
Netwerkbedrijven. Daarmee zijn de netwerkbedrijven gehouden die instructies op te volgen. 
Opdrachtnemers van de netwerkbedrijven volgen hun eigen Arbocatalogus. Deze instructies gelden 
wel voor hen als zij de specifieke werkzaamheden gaan uitvoeren. Deze instructies horen dan bij het 
(raam)contract of de werkopdracht. 

 

Wat is de veilige weg? 

Als we niet zeker weten hoe het zit, kiezen we de veilige weg. Dus als je niet weet of iets asbesthoudend 
is, beschouw je het als asbestverdacht. Dan moet er dus volgens de ‘asbest in fitterskit’ instructies 
worden gewerkt. Die instructies brengen ook extra risico met zich mee. Bijvoorbeeld omdat het minder 
gemakkelijk werkt. Het is dus niet vanzelfsprekend om alle hennep fitverbindingen als asbestverdacht 
te beschouwen. Dat kan alleen als het bedrijfsbeleid daar op is gericht. 

 

De schouwinstructie 

Voordat werkzaamheden aan de leidingen naar en in de meterkast kunnen worden uitgevoerd, moet 
worden vastgesteld of deze asbestverdacht zijn of niet. Je doet dat door middel van schouwen. Het 
kan natuurlijk zo zijn dat het project wat je aan het voorbereiden bent nog een andere schouw vraagt. 
Deze schouwinstructie gaat alleen over fitterskit. Het gaat daarbij alleen om het schouwen van 
leidingen die tot het gasnetwerk behoren. Je beoordeelt dat aan de hand van de fitverbindingen. We 
onderscheiden daarbij drie soorten werkzaamheden: 

1. Storingssituaties bij aansluitleidingen in laag- en hoogbouw; 
2. Planmatige werkzaamheden aan aansluitleidingen in laag- en hoogbouw; 
3. Planmatig verwijderen (of vervangen) of polyfillen van stijgleidingen in hoogbouw. 

Voor deze drie soorten werkzaamheden geldt dat je altijd in de voorbereiding de assetdata beoordeeld 
en gaat schouwen. Voor het verwijderen, vervangen of polyfillen van stijgleidingen moet je soms ook 
monsters laten nemen en analyses laten uitvoeren op asbest. En let op, deze derde stap is niet 
eenvoudig en vraagt veel tijd in de voorbereiding. 
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Na het doorlopen van de eerste twee stappen, zijn er twee mogelijke uitkomsten.  

1. Als er géén sprake is van asbestverdacht fitterskit, kunnen de werkzaamheden op de reguliere 
wijze worden uitgevoerd. 

2. Is er wél sprake van asbestverdacht fitterskit, dan geldt dat de werkzaamheden volgens de 
specifieke fitterskit instructies moeten worden uitgevoerd.  
Deze instructies staan in de Arbocatalogus Netwerkbedrijven. Deze is te vinden op internet. 
(https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/). Voor opdrachtnemers van de netwerkbe-
drijven geldt dat er naar deze instructies wordt verwezen in hun raamovereenkomst of 
werkopdracht. 

Voor de derde activiteit, het verwijderen, vervangen of polyfillen van stijgleidingen geldt na stap 1 en 

stap 2 een aanvullende eis, als de fitverbindingen of leidingen asbestverdacht zijn. Dan geldt dat er 

materiaalmonsters moeten worden genomen, volgens de werkwijze in stap 3. Als inderdaad blijkt dat 

er sprake is van asbesthoudend fitterskit, moeten de werkzaamheden volgens de specifieke 

‘asbesthoudende fitterskit instructies’ worden uitgevoerd. Is er geen sprake van asbesthoudend 

fitterskit, dan geldt de reguliere wijze.  

 

 

UITWERKING VAN DE STAPPEN 

Stap 1: projectvoorbereiding/werkvoorbereiding op basis van asset data en gebouwgegevens 

Populaties 

Voor een storingssituatie zal het vaak niet aan de orde zijn. Maar werk dat in opdracht gegeven is, is 

vaak geografisch bepaald en omvat een huizenblok, een straat of een wijk. Dan is elke aansluiting apart 

beoordelen onbegonnen werk en ook niet nodig. Verdeel dit werk in zogenaamde populaties.  

Een populatie is een hele flat, straat of huizenblok met gelijksoortige aansluitingen die in dezelfde tijd 

en op eenzelfde manier zijn aangelegd. Aangenomen mag worden dat de verbindingen in deze 

populaties dan hetzelfde zijn. 

De informatie hierover haal je uit de assetdata van de netbeheerders. Ook gebouwgegevens zijn hierbij 

van belang. Als delen van je populatie door een andere aannemer zijn gebouwd of op een ander 

moment zijn aangesloten, zouden er best verschillen in kunnen zitten. Het zijn dan ook verschillende 

populaties. Overtuig jezelf ervan en onderbouw waarom de aansluitingen in de populaties die jij hebt 

gemaakt ook echt tot één populatie horen. 

Disclaimer: 
In deze instructie staat het standaard proces omschreven. Echter, als er uit eerdere monsternames en analyses blijkt dat 
het merendeel van de fitverbindingen in een bepaalde wijk of gebied als asbesthoudend worden beschouwd, kan (als dit 
in het beleid is opgenomen) er door de netbeheerder worden afgezien van het laten nemen van materiaalmonsters door 
een DIA. De verdachte verbindingen worden dan als asbesthoudend behandeld.  

 

https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/


 

Aanwezigheid van asbest in fitverbindingen bepalen (schouwinstructie fitterskit)  

Vakgroep Asbest Netbeheer Nederland / Arbocatalogus netwerkbedrijven (WENB) - 2022 Pagina 6 van 14 

Fitterskit 

De eerste stap in de beoordeling van aansluitleidingen doe je op basis van gegevens. Je gebruikt 

daarvoor de assetdata uit de systemen van de netbeheerders. Je onderzoekt of er sprake is van de 

volgende kenmerken: 

• Fitverbindingen op staal of koper en hoofdkranen gefit op staal of koper; 

• De huidige aansluiting is van 1978 of ouder; 

• Leidingen zijn kleiner dan of gelijk aan 2”. 

Als de leidingen en fitverbindingen voldoen aan bovenstaande kenmerken, zijn de locaties 
asbestverdacht. Werkzaamheden aan aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd volgens de 
‘asbest in fitterskit’ werkinstructies (zie stap 2  onder het kopje ‘Asbestverdacht’). 

Is er onvoldoende informatie? Dan is een visuele inspectie nodig. Zie stap 2. 

 

 

Stap 2: visuele inspectie: schouw 

Het doel van stap 2 is om alsnog uitsluitsel te krijgen: is de aansluiting of de populatie asbestverdacht 
of niet? Je doet dat door middel van een visuele inspectie of schouw. Als je zelf niet deskundig genoeg 
bent om de schouw uit te voeren, laat je de schouw uitvoeren door iemand die wel deskundig genoeg 
is. Een deskundige heeft kennis van gastechnische werkzaamheden, fitverbindingen (ook de oude 
fitverbindingen) en asbestherkenning.  

Bij de schouw inspecteer je de fitverbindingen in de gasleidingen waaraan gewerkt gaat worden. Doe 
dat per populatie, dus per groep vergelijkbare aansluitingen. Let op de volgende zaken: 

• Inspecteer zo veel mogelijk fitverbindingen die niet beroerd zijn sinds de aanleg. Dat zijn vooral 
verbindingen in stand- en stijgleidingen, de centrale aansluiting en leidingen in kruipruimten 
of kelders. 

• Soms komt het voor dat er asbest onder een teflonverbinding zit. Inspecteer alle verbindingen 
om dit uit te sluiten. Zie je nog hennepresten onder teflon? Dan is die verbinding toch asbest-
verdacht. 

• Maak zoveel mogelijk foto’s, leg vast welke verbindingen je hebt geschouwd op welk adres en 
geef aan wat je bevindingen zijn. 

• Schouw je een populatie, dan moet je voldoende situaties onderzoeken, om die voor de hele 
populatie te laten gelden. Houdt daarbij de aantallen aan in het schema hieronder. 

 

Waar controleer je op? Je ziet voorbeelden in onderstaande foto. Op hoeveel plaatsen in de populatie 
doe je dat? Volg de richtlijn uit de NEN norm 2991. Deze is hieronder in de tabel weergegeven. Zijn er 
zes aansluitingen in jouw populatie? Dan onderzoek je er tenminste drie.  
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Als je aan het schouwen bent, let je ook op andere asbestbronnen. Denk aan vloerbedekking met 
asbest of asbest platen in de meterkast. Deze kunnen een belemmering zijn voor de werkzaamheden. 
Bij twijfel schakel je een asbestdeskundige in. 

Bij een storing, of in het geval van kort cyclisch werk, voer je deze inspectie uit als asbest LMRA. Dan 
let je op de fitverbindingen én de omgeving. Je leest meer over de asbest LMRA in de Arbocatalogus 
van de Netwerkbedrijven. 

Beoordeling 
Als je de volgende waarnemingen doet: 

• De gebruikte materialen zijn geen staal of koper; 

• De aansluiting is van na 1978; 

• De leidingen zijn groter dan 2”’ 

• Er is teflon gebruikt voor de fitverbindingen en in elk geval géén hennep of vlas met pasta of 
kit. 

Dan zijn de fitverbindingen níet asbestverdacht. Weet je het niet zeker, dan is de verbinding wel 
asbestverdacht.  

Asbestverdacht 
Als in een populatie blijkt dat één of meer van de fitverbindingen asbestverdacht zijn, dan worden de 
verbindingen in de gehele populatie als asbestverdacht beschouwd. Voor de hele populatie worden de 
werkzaamheden dan uitgevoerd volgens de ‘asbest in fitterskit’ werkinstructies. Er hoeven geen 
materiaalmonsters te worden genomen door een gecertificeerd bedrijf. 

Als je onzeker bent over je schouw, of als je een grote populatie hebt, kan het interessant zijn om toch 
materiaalmonsters te laten nemen door een gecertificeerd bedrijf. De uitkomst van de monstername 
zou kunnen zijn dat de populatie toch asbestvrij wordt verklaard. Als de populatie na monstername 
asbestvrij is verklaard, dan kan de normale werkwijze worden toegepast. Blijkt de populatie niet 
asbestvrij te zijn, dan geldt alsnog dat alleen gewerkt mag worden volgens de ‘asbest in fitterskit’ 
instructies.  

Afbeelding 1. Meteropstelling met fitverbindingen 
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Het bemonsteren van een populatie na de schouw is in feite stap 3. Die mag in dit geval uitgevoerd 
worden, maar het hoeft niet. In het geval van het verwijderen van stijgleidingen moet stap 3 wel altijd 
worden uitgevoerd. 

 

Stap 3. Materiaal monsters nemen. 

Je hebt op basis van assetdata en/of een schouw vastgesteld dat fitverbindingen in een populatie 
asbestverdacht zijn. De voorgenomen werkzaamheden betreffen het verwijderen, vervangen of 
polyfillen van stijgleidingen. Je moet nu materiaalmonsters laten nemen. Dit is stap 3. Hoe je dat doet 
en wat daar bij komt kijken, wordt hieronder beschreven. 

Je mag deze stap ook zetten om een asbestverdachte populatie waar je andere werkzaamheden hebt 
gepland, nader te inventariseren. Doe dit alleen als je denkt dat er een redelijke kans is dat de populatie 
uiteindelijk niet asbestverdacht is. 

 

Monsters nemen 
Monsters nemen mag alleen gedaan worden door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van 
een gecertificeerd asbest inventarisatiebedrijf. Je moet dus nu een DIA inzetten. 

De regionale netbeheerders hebben collectieve afspraken gemaakt met het bedrijf AFRS. Je moet 
vanuit je eigen netwerkbedrijf zelf opdracht geven aan AFRS om materiaalmonsters te nemen in een 
verdachte populatie. 

Naast het bemonsteren van de fitverbindingen, kijkt de DIA van AFRS ook of er in de hoogbouw nog 
sprake is van andere (bouwkundige) asbesthoudende materialen. Hij kijkt of ander aanwezig 
asbesthoudend materiaal de werkzaamheden aan de stijgleidingen zou kunnen belemmeren. 
Voorbeelden hier van zijn asbesthoudende kokers, de aanwezigheid van ander asbesthoudend buis- 
of plaatmateriaal of asbestresten in de meterkast. 

 

Bepalen van het aantal monsters dat moet worden genomen 
Je kunt natuurlijk alles laten bemonsteren. Maar dat hoeft niet. Bovendien zal je zien dat het nog best 
lastig is om voldoende monsters te nemen omdat bewoners niet thuis zijn of niet mee willen werken. 
Maar hoeveel monsters moet je nu nemen in een populatie, om iets te kunnen zeggen over de hele 
populatie? Dat leggen we hier uit. We volgen daarbij de NEN-norm 2991.  

Het is belangrijk dat je goede populaties (groepen van aansluitingen) hebt gemaakt. Zie stap 1.  

We gaan nu verschillende ruimtelijke situaties bemonsteren. Binnen een populatie moet je de 
bemonstering van situaties evenredig verdelen. Als de populatie bestaat uit tien flatgebouwen (dat 
noemen we een bouwkundig object), verdeel de monsters dan over die tien bouwkundige objecten. 
Dus in elke flat neem je dan 10% van de monsters. 

Om de hele stijgleiding in de hoogbouw goed te onderzoeken, verdeel je de monsters over drie te 
onderscheiden delen van de leidingen: 

4. De centrale aansluitleiding. Dat is het horizontale deel van de gasleidingen; 
5. De stijgleiding zelf. Dat is het verticale deel van de gasleidingen; 
6. De eventueel gefitte aansluitingen aan de klantzijde in de meterkast. 
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Je gebruikt de tabel op bladzijde 5 om het minimale aantal monsters te bepalen. De DIA moet dat 
aantal monsters nemen in elk van de drie onderscheiden leidingdelen.  

Een voorbeeld: je populatie bestaat uit twee portiekflats met elk 18 woningen. Dan zijn er totaal 36 
aansluitingen. Je neemt dan volgens de tabel op bladzijde 5 minimaal zes monsters in de centrale 
aansluitleiding (het horizontale deel in de kruipruimte of de kelder) en je verdeelt die monsters 
evenredig over de twee bouwkundige objecten, dus in elk appartementengebouw neem je drie 
monsters in de aansluitleiding. In elk gebouw neem je ook drie monsters in de stijgleiding (dus zes in 
totaal) en in elk appartementengebouw drie monsters van de gefitte aansluitingen aan de klantzijde 
(dus zes in totaal). 

Als de aansluitleiding maar enkele meters lang is, is de inschatting van de DIA bepalend voor het aantal 
monsters. De DIA moet altijd tenminste twee monsters nemen. 
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Onderscheid in twee soorten tracés  
Wij maken in de hoogbouw onderscheid in twee soorten tracés: tracés met één centrale voeding en 
tracés met een eigen voeding voor elke stijgleiding. Voor beide soorten geldt een eigen benadering.  

Voor elk tracé geldt dat de gehele leiding van het tracé zo volledig mogelijk wordt bemonsterd en 
geïnspecteerd. Dat is dus vanaf de geveldoorvoer tot en met de laatste meterkast. Daarbij wordt door 
de DIA op alle plaatsen waar hij komt, ook naar bouwkundig asbest gekeken. 

Situatie 1: Dit gaat om (flat)gebouwen met één centrale voeding, dus met één gasaansluiting op de 
hoofdleiding. De gasleidingen in die flat vormen één tracé. Vanaf deze hoofdleiding loopt een centrale 
(horizontale) aansluitleiding waar verschillende stijgleidingen op zijn aangesloten. In deze situatie is 
het zeer waarschijnlijk dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende diameters leidingen en 
verschillende soorten aansluitingen. Dat vraagt dus om een volledige inspectie en evenredige 
bemonstering van alle soorten leidingdelen van het hele tracé. 

Situatie 2: Hier is in één bouwkundig object (flat) sprake van verschillende stijgleidingen met elk een 
eigen voeding (aansluiting op de hoofdleiding), bijvoorbeeld per portiek. Dit is dan een apart tracé. 
Voor het bepalen van het aantal monsters dat je in dit tracé moet nemen, beschouw je een tracé als 
één populatie en gebruik je daarvoor de tabel op pagina 5. Als je deze situatie wilt toepassen, moet je 
wel vaststellen dat de situatie (materiaalgebruik en soort aansluitingen) van elke tracé in de flat gelijk 
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is. Dat stel je vast tijdens een visuele inspectie. Voor de visuele inspectie doe je een steekproef op alle 
soorten leidingonderdelen (aansluitleiding, stijgleiding en fitverbinding klantzijde én een visuele 
inspectie op bouwkundig asbest).  

 

Werkafspraken met de DIA (AFRS) en werkwijze van de DIA voor het nemen van monsters 
Voor een goede inventarisatie, met de juiste aantallen monsters en de juiste verdeling over de 
populatie, is een goede voorbereiding essentieel. Dat is belangrijk voor de DIA om toegang te krijgen 
tot de juiste en voldoende woningen en ruimtes én zodat de DIA een goed overzicht heeft van de 
inventarisatie per tracé en per populatie. De volgende afspraken en maatregelen zijn van toepassing. 

• De DIA mag zijn werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. Het is aan de netbeheerder om te bepalen 
of hij een DIA alleen op pad stuurt of laat vergezellen door een medewerker van de netbeheerder. 
Organiseer dat zorgvuldig. 

• Spreek met de DIA af dat hij in lijn werkt met deze instructie. 

• Voor de DIA is het van belang dat de toegang goed geregeld is. Dat gaat om meterkasten (in 
woningen), maar ook om kruipruimtes, kelders en bergingen in verband met het bemonsteren van 
aansluitleidingen. Denk daarbij aan de volgende zaken: 

o Informeren van bewoners en organiseren van toegang; 
o Ondersteuning vanuit Woningcorporatie, Vereniging van Eigenaren of gebouwbeheerder; 
o Aanwezig zijn van contactpersonen met de nodige sleutels van woningen en andere 

ruimten. 

• Je geeft de DIA een lijst van te bemonsteren adressen (woningen) mee met daarop aangegeven 
welke woningen/objecten tot één populatie behoren; 

• Als de DIA alleen op pad gaat, instrueer je hem over de volgende zaken: 
o Wat hij wel en niet mag doen; 
o Hoe hij zich legitimeert namens de netbeheerder; 
o Hoe bewoners van een pand zijn geïnformeerd en/of hun medewerking hebben 

toegezegd; 
o Hoe hij een gastechnisch risicovolle situatie herkent en hoe hij dan moet handelen. 

• Spreek af dat de DIA van geïnspecteerde fitverbindingen alleen van asbestverdachte 
fitverbindingen een monster neemt. De DIA registreert welke fitverbindingen hij heeft 
geïnspecteerd en van welke hij een monster heeft genomen. 

• De DIA neemt voldoende materiaal af van een verdachte verbinding of verdachte verbindingen 
(zie foto op bladzijde 5). Hij doet dat door aan de buitenzijde van de verdachte verbinding 
materiaal af te schrapen, zonodig van meerdere kanten. De verbinding mag niet worden 
losgenomen en niet substantieel mechanisch worden belast. 

• Voor de bouwkundige inspectie van het tracé maakt de DIA zelf op basis van expertise een 
inschatting of monstername nodig is. Hij doet dit om te bepalen of er een (bouwkundige) 
asbesthoudende bron is die de werkzaamheden kan beïnvloeden. 

• Als ergens geen goed monster kan worden genomen, neemt de DIA een ander monster in dezelfde 
populatie in een gelijksoortige situatie of ruimte op een ander adres. Hij registreert in de 
terugkoppeling aan de netbeheerder wat hij heeft gedaan en waarom. 

• De DIA legt de plaats van elke monstername vast met een foto. Deze foto voegt hij toe aan het 
analysecertificaat en het opnameformulier (bijlage 1). 

• Als door de monstername asbest op de vloer komt, reinigt de DIA de vloer. 
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• De DIA registreert alle bezoeken, ook als monstername niet mogelijk is. 

• De DIA levert monsters nog diezelfde dag aan bij het laboratorium voor analyse. 

• Elke DIA maakt één analysecertificaat per dag en per plaats in het leidingdeel. Op het 
analysecertificaat vermeldt hij het adres en als asbest is aangetoond het type en de concentratie. 

• De DIA geeft de resultaten weer op een opnameformulier per populatie. Hij geeft aan hoe de 
aannemer de werkzaamheden kan uitvoeren: op reguliere wijze of volgens de ‘asbest in fitterskit’ 
instructies. Hij geeft eventueel noodzakelijke gegevens voor reiniging aan. 

• De DIA of het inventarisatiebedrijf zorgen dat de netbeheerder certificaten en de resultaten op het 
opnameformulier uiterlijk 72 uur (drie werkdagen) na afronding van de inventarisatie ontvangt. 

 

Resultaten en werkwijze 
Als uit de analyse van de materiaalmonsters blijkt dat alle verbindingen in een populatie asbestvrij zijn, 
dan mag het werk in die populatie op reguliere wijze worden uitgevoerd.  

Als uit de analyse van de materiaalmonsters blijkt dat één of meer verbindingen asbesthoudend zijn, 
dan wordt voor de hele populatie aangehouden dat moet worden gewerkt volgens de ‘asbest in 
fitterskit’ instructies. Datzelfde geldt als er geen monsters genomen kunnen worden. De populatie blijft 
dan asbestverdacht. Je geeft de aannemer instructies om volgens de ‘asbest in fitterskit’ instructies te 
werken. Je overtuigt jezelf ervan dat de aannemer bekend is met deze manier van werken en dat de 
medewerkers van de aannemer juist zijn geïnstrueerd. 

Als in de hoogbouw alleen aan de klantzijde (binnenleiding) asbestverdachte koppelingen zijn of asbest 
is aangetoond, dan kunnen de werkzaamheden aan de leidingen van de netbeheerder volgens de 
reguliere werkwijze worden uitgevoerd. Werkzaamheden aan de binnenleiding worden dan 
uitgevoerd volgens de ‘asbest in fitterskit’ werkinstructies voor aansluitleidingen (koppeling losdraaien 
met natte doek of het snijden van de leiding). 

Als de aanwezigheid van bouwkundig asbest is geconstateerd dat de werkzaamheden zou kunnen 
belemmeren, kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden. Dit asbest moet eerst door een asbest 
saneringsbedrijf worden verwijderd. Je moet daarvoor contact opnemen met de eigenaar van het 
pand. De netwerkbedrijven zijn geen eigenaar van en niet verantwoordelijk voor het verwijderen van 
bouwkundig asbest. 

  

Polyfillen 
Totdat er een werkinstructie voor polyfillen is bij de instructies voor ‘asbest in fitterskit’, kan polyfillen 
alleen worden toegepast als, na het doorlopen van stap 1 tot en met 3, is vastgesteld dat er geen 
sprake is van asbesthoudende fitterskit. 
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Bijlage 1. Voorbeeld opname formulier schouw  
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Revisietabel 

  

Versie Datum Wijziging Auteur 

1 8-1-2020 Eerste versie van de instructie opgesteld door de datawerkgroep en opgeleverd 
aan het projectteam. 

Data Werkgroep 

1.2 8-1-2020 Tekstuele wijzigingen door projectteam en versie die is vrijgegeven in de 
organisaties. 

Data Werkgroep 

2 10-1-2020 Werkafspraken voor monstername door asbestfirma AFRS zijn toegevoegd in 
stap 3 van de instructie. 

Data Werkgroep 

3 5-3-2020 Werkafspraken voor monstername door asbestfirma AFRS zijn gewijzigd. Vanaf 
heden is het toegestaan voor een DIA om de werkzaamheden zelfstandig, 
zonder toezicht van een gecertificeerde gasmonteur, uit te voeren. De 
voorwaarden waaronder dit mag, zijn toegevoegd.  

Data Werkgroep 

4 10-3-2020 Wijziging criterium ‘type materiaal’ in bepaling asbest verdachte populatie 
(stap 1): is nu staal, koper en alle materiaalsoorten waarbij hoofdkraan op staal 
is gefit. Uitzondering van PE beklede leidingen is niet meer van toepassing.  

Data Werkgroep 

5 26-6-2020 Door oplevering van nieuwe werkinstructies verandert de omgang met het 
schouwen. Een extra stap is toegevoegd waarin bepaald wordt welke 
handelingen in het schouwproces uitgevoerd dienen te worden. Tevens is 
toegevoegd een toelichting over omgang uitzonderingssituatie waarin asbest 
onder teflon is toegepast. 

Data Werkgroep 

6 22-6-2021 Aanpassing schouw aansluitleidingen (vervallen stap 3 monstername) en 
uitbreiding visuele inspectie/monstername t.b.v. verwijderen stijgleidingen. 
Deze wijzigingen volgen na evaluatie van de instructie en nieuwe inzichten 
vanuit het validatieproces voor de werkinstructie ‘Verwijderen van een 
stijgleiding met asbesthoudende fitterskit’.  

Vakgroep Asbest 

7 19-10-2021  19-10-2021 Aanvulling op monsternameproces stap 3 door: verduidelijken 
richtlijn voor nemen materiaalmonsters van verdachte populatie, toevoegingen 
richtlijn omgang in kaart brengen risico’s tracé en wijziging werkafspraken 
AFRS. Wijzigingen zijn weergegeven in rood.  

Vakgroep Asbest 

8 2-06-2021 Aanpassingen ten aanzien van schouw tracé en wijze van uitvoering 
Totale tekstuele herziening 

Vakgroep asbest 

 

 


