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NEN 

• Onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk; 

• Herziening gefinancierd door belanghebbende partijen; 

• NEN faciliteert; 

• Toegangspoort naar Europese en Mondiale normalisatie. 
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Betrokkenen 

12 juni 2012 - PTB 3 

 

Overheid 

Gemeente 

Waterschappen 

Opdracht-
gever 

Gezond-
heidsraad 

Adviesbureau 

Saneerder 

Lab. 



Huidige status 

• NEN 5707:2003, Asbest in bodem en partijen grond 

 

• NTA 5727:2004, Asbest in waterbodem en baggerspecie 

 

• NEN 5897:2005, Asbest in bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat 

 

• ADV 223, Leeswijzer voor het gebruik van 

asbestbodemnormen  
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Aanleiding actualisatie 

Vragen vanuit de markt, Bodem+, RWS  

 

Evaluatie huidige normdocumenten: 

• Wijzigingen beleid (o.a. Bbk, Waterwet, Circ. Bodemsanering);  

• Wijzigingen in verwezen normen; 

• Voortschrijdend inzicht (Praktijkervaring, stand der techniek); 

• Onderlinge afstemming; 

• Afstemming met SIKB. 
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herziening van normen 

•  Vers van start en maximaal twee jaar doorlooptijd; 

•  Een grote groep deelnemers/belanghebbenden;  

•  Leren van het verleden en kijken naar de toekomst; 

•  Duidelijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid; 

•  Belangrijker is dat het door een ieder gedragen wordt. 
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Voorlopige besluiten 

• de wet- en regelgeving en normverwijzingen zijn 

geactualiseerd; 

• de termen en definities zijn geactualiseerd (o.a. NEN 5725 

en NEN 5740); 

• de onderzoeksstrategieën zijn geactualiseerd op basis van 

NEN 5740 en nieuwe inzichten (o.a. onderzoekstrategie 

voor homogeen diffuse verontreiniging verwijderd); 

• uitvoering van het asbestonderzoek in het laboratorium zijn 

uit NEN genomen en opgenomen in NEN 5898; 
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Voorlopige besluiten 

• de systematiek met betrekking tot verdenking op asbest is 

verduidelijkt; 

• meer gewicht aan het verkennend onderzoek toegekend 

door verplichting van laboratoriumanalyses in de 

onderzoeksstrategieën en de noodzaak tot aanvullend 

onderzoek gebaseerd op asbestgehalte in plaats van 

asbestverdenking; 

• monstervoorbehandeling op locatie verduidelijkt inclusief 

synchronisatie met NEN 5897; 

• percentage puin in grond verhoogd tot 50 % 
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Prognose 

• Eind 2012 publicatie Ontwerp NEN 

(www.normontwerpen.nen.nl) 

 

• Eind 2013 definitieve publicatie 4 normen 
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Houd de NEN-website en/of persberichten in de gaten! 

http://www.normontwerpen.nen.nl/


Vragen? 
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