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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 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 

 

Voor wie is deze instructie bestemd?  

Deze instructie is bestemd (voorgeschreven) voor medewerkers van de netbeheerders en zij die in 

opdracht van de netbeheerders werken. 

Doel 

Deze instructie is van toepassing indien gewerkt moet worden aan gasleidingen in of naar de 

meterkast of aansluitingen die onderdeel zijn van het gasnetwerk in laag en hoogbouw van de 

regionale netbeheerders. 

Algemeen  

In dit document wordt de afgesproken werkwijze (onderzoek) toegelicht om te bepalen of er asbest 

aanwezig is. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt volgens welke werkinstructies er gewerkt moet 

worden.  

Vooraf de situatie bepalen 

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden wordt bepaald welke stappen uit deze instructie 

doorlopen moeten worden (stap 1 en 2 of stap 1,2 en 3). Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden 
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te allen tijde veilig uitgevoerd worden en dat voorkomen moet worden dat we onnodig volgens 

asbest-instructies werken. 

 

* Werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er een belemmering is op bouwkundig asbest  

Overleg bij een afwijkende situatie(s) of bij twijfel altijd met de werkverantwoordelijke om te 
bepalen of stap 3 (monstername) noodzakelijk is 

 

Stap 1. Werkvoorbereiding: raadplegen van asset data: 

Werk dat in opdracht gegeven is, dient opgesplitst te worden in populaties. Een populatie is een hele 

flat of straat met gelijksoortige aansluitingen die op hetzelfde moment en manier zijn aangelegd. Leg 

deze populatie ook vast (voor de volgende stappen in het proces). 

Om snel inzicht te krijgen of de verbinding asbest verdacht materiaal kan bevatten van een 

populatie, onderzoek je voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden of in het asset systeem de 

volgende informatie bekend is: 

• Fitverbindingen op staal of koper en verbindingen waar de hoofdkraan op is gefit 

• Bouwjaar van de aansluiting 1978 is of ouder 

• Leidingen < of gelijk aan 2"  
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Indien de locaties hieraan voldoen dan zijn de locaties asbest verdacht. Indien deze informatie niet 

bekend is, dient er een visuele inspectie uitgevoerd te worden, zie stap 2. 

Stap 2. Visuele inspectie (inpandig) 

Doel van de visuele inspectie / asbest-schouw is om uitsluitsel te krijgen of een aansluiting / leiding 

wel of niet asbest-verdacht is: 

• Inspecteer op locatie zo veel mogelijk verbindingen die we sinds de aanleg niet beroerd hebben. 

Dus verbindingen in stand-/stijgleiding; centrale aansluiting, leiding in kruipruimte en/of kelder. 

• Schouw een hele flat of straat met gelijksoortige aansluitingen die op hetzelfde moment en 

manier zijn aangelegd, volgens de populatiebepaling (stap 1).  

• De hoeveelheid gelijksoortige aansluitingen (uit één populatie) die je onderzoekt dient minimaal 

overeen te komen met tabel 1 (afronden naar boven). 

• In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat onder een teflonverbinding asbest zit, 

inspecteer daarom goed alle verbindingen om dit uit te sluiten. Zie je nog hennepresten onder 

de teflon, dan is ook die verbinding asbest-verdacht.  

• Maak zoveel mogelijk foto's en registreer welke verbindingen je geschouwd hebt op welk adres 

en wat je bevindingen zijn.  

• Kijk tijdens de visuele inspectie ook naar andere asbestbronnen die een belemmering kunnen 

zijn voor de werkzaamheden. Bij twijfel schakel een asbestdeskundige in. 

• Bij directe uitvoering van de werkzaamheden in geval van storing of kort cyclisch werk, kan de 

Asbest LMRA1 ook gezien worden als visuele inspectie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/blootstelling-aan-asbest-in-ruimtes-die-onderdeel-zijn-van-het-energie-transport-en-distributienet  

Afbeelding 1. Meteropstelling met fitverbindingen 

https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/blootstelling-aan-asbest-in-ruimtes-die-onderdeel-zijn-van-het-energie-transport-en-distributienet
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Indien het materiaal geen staal/koper betreft, de aansluiting jonger is dan 1978, de leidingen >2" 

betreft of als er teflon of een ander materiaal dan hennep/vlas met pasta/kit is gebruikt dan is de 

verbinding niet asbest verdacht.  

Als uit de asbest-schouw per populatie blijkt dat één of meer van de geschouwde verbindingen 

asbest verdacht zijn, dan moet altijd volgens de “asbest in fitterskit”-werkinstructies gewerkt worden 

voor de desbetreffende populatie. Er hoeven in dit geval geen aanvullende asbest materiaalmonsters 

door een gecertificeerde partij genomen te worden. Het bemonsteren van de populatie mag in dat 

geval natuurlijk wel en kan er alsnog toe leiden dat de populatie als asbestvrij kan worden 

behandeld. Hiervoor kan stap 3 gevolgd worden. In geval van het verwijderen van een stijgleiding in 

hoogbouw dient stap 3 altijd uitgevoerd te worden. 

Stap 3. Materiaal monster nemen 

Indien de verbindingen op basis van visuele inspectie asbest verdacht zijn en het stijgleidingen in de 

hoogbouw betreft die verwijderd moeten worden, zal er vervolgens een materiaal monster moeten 

worden genomen door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van een gecertificeerd asbest 

inventarisatie bedrijf.  

De netbeheerders hebben hierover collectief afspraken gemaakt met AFRS. De netbeheerder geeft 

zelf de opdracht aan AFRS om een materiaalmonster te nemen van de verdachte populatie. In 

aanvulling op dit proces bekijkt de DIA tevens of er in de hoogbouw nog andere asbesthoudende 

(bouwkundige) materialen zijn toegepast die de werkzaamheden van het verwijderen van 

stijgleidingen kunnen belemmeren. Denk hierbij aan asbesthoudende kokers en ander buis- / 

plaatmateriaal dat gebruikt is tijdens de bouw. 

Bepalen aantal te bemonsteren situaties: 

Er dient volgens de NEN-norm 2991 een minimaal aantal monsters van de populatie (een hele flat of 

straat met gelijksoortige aansluitingen die op hetzelfde moment en manier zijn aangelegd) te 

worden genomen om een uitspraak te doen over de gehele populatie. Als een populatie uit 

verschillende bouwkundige objecten bestaat (bijv. meerdere dezelfde flats), verdeel het aantal te 

bemonsteren ruimtelijke situaties evenredig over de vergelijkbare objecten. Om een volledige 

stijgleiding goed te onderzoeken, onderscheiden we deze in (1) de centrale aansluitleiding 

(horizontale deel), (2) de stijgleiding zelf (verticale deel) en (3) de eventueel gefitte aansluitingen aan 

de klantzijde. Zie tabel 1 op de vorige pagina om te bepalen hoeveel monsters er minimaal dienen te 

worden genomen per te onderscheiden deel, per populatie. Indien de tabel aangeeft dat er 

bijvoorbeeld 6 monters genomen moeten worden dan betekent dit; 6 monsters genomen uit de 

centrale aansluitleiding (horizontale deel) in kruipruimte / kelder, 6 monsters genomen uit de 

stijgleiding en 6 monsters aan de klantzijde. Indien de aansluitleiding maar enkele meters betreft, 

dan is inschatting van de DIA bepalend, maar er dienen  altijd minimaal 2 monsters genomen te 

worden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagina 5 van 8 

Onderwerp Instructie: aanwezigheid van asbest in fitverbindingen bepalen 

Datum 19 oktober 2021 

Voor het inspecteren van het tracé geldt een andere uitgangsituatie. De gehele leiding en tracé vanaf 

de geveldoorvoer tot de laatste meterkast dient zo volledig mogelijk geïnspecteerd te worden, 

waarbij het uitgangspunt is dat waar al toegang tot de woningen is, wordt er ook naar het  

(bouwkundige) asbest gekeken. Dat dit niet voor de volle 100% mogelijk is, is de realiteit.   

Voor inspectie van het tracé maken we onderscheid tussen flats met 1 centrale voeding (situatie 1) 

en flats met meerdere voedingen (per portiek) (situatie 2), maar wel identieke flats. 

 
 

  

In situatie 1 maken 3 stijgleidingen onderdeel uit van 1 tracé. In dit geval zal het gehele object zo 

volledig mogelijk geïnspecteerd moeten worden en indien nodig vindt monstername plaats van 

verdachte asbestbronnen.  

In situatie 2, waarbij maar 1 gelijksoortig leidingdeel wordt onderzocht, dient er op de andere  

leidingdelen (kan ook een 2de of 3de gelijksoortige flat zijn) een steekproef te worden uitgevoerd. 

Deze steekproef is alleen visueel er wordt hier geen monstername gedaan.  

leidingtracé controle

situatie 1 

leidingtracé controle

situatie 2 

Gebouw (bijv populatie) 

Centrale aansluitleiding 

Klantzijde 

Stijgleiding 
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Werkafspraken (met AFRS) voor het nemen van materiaalmonsters: 

• Een DIA (inspecteur) mag zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. Het is aan het netbeheerder 

om te bepalen of zij de DIA alleen op pad sturen of laten vergezellen door een collega van de 

netbeheerder. 

• Voor AFRS is het met name belangrijk dat de toegang tot de locatie goed geregeld is. Zeker 

indien niet alleen in de meterkasten maar ook – in verband met het bemonsteren van de 

aansluitleidingen – in andere ruimtes (kruipruimte, kelder, bergingen) monstername plaats dient 

te vinden. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld door: 

o Ophalen van de sleutels op een bepaalde locatie (mogelijk zijn er lopers van een 

bepaalde wijk die kunnen worden gebruikt voor meerdere projecten en die de DIA’s in 

hun bezit kunnen houden); 

o Aanwezigheid van de contactpersoon op locatie bij de start van de schouw zodat de 

contactpersoon zelf toegang kan verschaffen tot de te bemonsteren ruimtes. 

o Middels het vooraf informeren van bewoners zorgen voor voldoende toegang. 

• Op de lijst van te bemonsteren adressen geeft de netbeheerder aan welke adressen tot dezelfde 

populatie behoren.  

• Indien de DIA alleen op pad gaat, dan dient hij vooraf geïnstrueerd te worden over: wat hij 

wel/niet mag doen, hoe hij een gastechnisch risicovolle situatie herkent, en hoe er dan 

gehandeld moet worden. Tevens beschikt hij over hulpmiddelen waarmee hij zich namens de 

netbeheerder kan identificeren en weet hij hoe hij klanten te woord moet staan. 

• Van de geïnspecteerde fitverbindingen wordt alleen een monster genomen van de verdachte 

fitverbinding(en). De DIA neemt voldoende materiaal van de verdachte verbinding. Indien nodig 

van meerdere kanten en van meerdere verdachte verbindingen. De monsters moeten worden 

genomen door aan de buitenzijde van de verdachte koppeling materiaal af te schrapen waarbij 

de verbinding niet wordt losgenomen en niet substantieel mechanisch wordt belast. 

• Voor inspectie van het tracé geldt, dat de DIA op basis van expertise zelfstandig een inschatting 

maakt of monstername noodzakelijk is (m.a.w. bepalen of er een asbesthoudende bron 

aanwezig is die de werkzaamheden kan beïnvloeden). 

• Als er geen of geen goed monster genomen kan worden, dan bemonstert de DIA binnen dezelfde 

populatie een andere ruimtelijke situatie/adres. In de terugkoppeling aan de netbeheerder 

wordt aangegeven welk alternatief adres is bemonsterd en reden hiervoor.  

• De plaats van monstername wordt vastgelegd met een foto, deze foto dient met het  

analysecertificaat aan het opnameformulier (zie bijlage 1) te worden toegevoegd. 

• Indien door de monsterafname asbest op de vloer kan komen, wordt de vloer gereinigd door de 

DIA.  

• Alle bezoeken worden geregistreerd, dus ook situaties waarin monstername niet mogelijk is.  

• Monsters worden op het einde van de dag aangeleverd bij het laboratorium voor analyse. 

• Per DIA wordt één analysecertificaat gemaakt per dag (en per plaats, indien meerdere bezocht 

op 1 dag). Op het certificaat staat vermeld het adres en (indien asbest is aangetoond) het type 

en de concentratie.  
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• De resultaten worden weergegeven in een opname formulier per populatie t.b.v. de 

noodzakelijke gegevens voor reiniging, en geven aan op welke wijze de aannemer zijn 

werkzaamheden kan uitvoeren (regulier of fitterskitinstructies).  

• Zowel het certificaat als de resultaten op het opnameformulier worden uiterlijk 72 uur (3 

werkdagen) na afronding van de schouw terug gerapporteerd aan de netbeheerder. 

 

Als uit de analyse van de materiaalmonsters blijkt dat alle verbindingen in de populatie asbest vrij 

zijn, dan mag het werk worden uitgevoerd op reguliere wijze. Als uit de analyse van de 

materiaalmonsters per populatie blijkt dat één of meer verbindingen asbesthoudend zijn, dan moet 

in de hele populatie volgens de “asbest in fitterskit” werkinstructies gewerkt worden. Dit geldt ook 

wanneer er geen monster genomen kan worden. De populatie blijft dan asbest verdacht. Indien er in 

de hoogbouw alleen asbest wordt aangetoond in de binnenleiding (klantzijde) dan worden de 

werkzaamheden uitgevoerd conform het reguliere proces, en zal aan de binnenleiding gewerkt 

worden conform de asbestinstructies van de aansluitleidingen (koppeling losdraaien met natte doek 

en / of snijden van de leiding).  

Indien er bouwkundig asbest wordt geconstateerd dat de werkzaamheden belemmerd, kunnen onze 

werkzaamheden geen doorgang vinden en zal dit asbest eerst door een saneringsbedrijf verwijderd 

dienen te worden. In dit geval moet er contact met de eigenaar van het pand opgenomen moeten 

worden aangezien wij geen eigenaar zijn van het bouwkundig asbest. 

Voor polyfillen van een stijgleiding in de Hoogbouw is er nog geen werkinstructie. Polyfillen mag 

alleen worden toegepast indien blijkt dat er na het doorlopen van stap 1 t/m 3 geen asbesthoudende 

fitterskit is toegepast. 
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Bijlage 1. Voorbeeld opname formulier schouw  

  

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Proostwetering 81 

3543 AC Utrecht 

030-  304 00 84 

www.afrs.nl  

http://www.afrs.nl/

