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B E D R I J F S R E P O R TA G E

Hoe dient asbest verwijderd te worden?
Eind juli 2006 is het arbeidsomstandighedenbesluit en tevens
het asbestbesluit 2005 gewijzigd. De wijzigingen hebben
betrekking op de uitvoering van asbestinventarisaties en het
verwijderen van asbest. Marco van Balen, directeur van
Adviesbureau Balenco te Beverwijk, legt uit wat de grootste
gevolgen zijn van de wetswijzigingen.
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