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Persbericht - Publieke commentaarronde voor
bepaling asbest in de werkplekatmosfeer
Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of
asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken, is herzien en
opengesteld voor publiek commentaar. Tot 1 januari 2021 hebben belanghebbenden de
mogelijkheid om commentaar in te dienen.

Ontwerp NEN 2939:2008 ‘Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende
producten, met behulp van microscopische technieken’ is bedoeld voor de bepaling van de
concentratie respirabele asbestvezels in de lucht. Hiervoor is het van belang van te voren vast te
stellen welke handelingen worden uitgevoerd en welke parameters van invloed zijn op de mate van
blootstelling.

Metingen
De metingen worden zo uitgevoerd dat een representatief beeld ontstaat van de heersende
asbestconcentraties in de lucht tijdens bepaalde handelingen. De luchtmonsters worden genomen in
de ademzone van de medewerkers. Daarnaast kunnen aanvullend stationaire meetpunten worden
ingericht. De statistische verwerking van de meetresultaten wordt gedaan in lijn met NEN-EN 689.

De nieuwe versie van NEN 2939 zal mogelijk Sci 547 en Sci 548 vervangen en opgenomen worden
in het certificatieschema van Ascert.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2021 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het
2e Ontwerp NEN 2939. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien
en elektronisch commentaar in te dienen. Voor informatie over deze norm(en) of over het
normalisatieproces: Ted den Heijer, Consultant normalisatie, telefoon 015 2 690 116 of e-mail
mm@nen.nl.  

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De
normcommissie ‘Asbest in lucht’ houdt zich bezig met normalisatie van meetmethoden op het gebied
van asbest in lucht. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar
mm@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl

NEN Twittert al z'n persberichten. Volg ons @NEN_Pers.

NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding,
dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen,
ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie.
NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken.
NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere
landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.
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