
UITNODIGING 

Spreker Paul  van Namen BEd 

 

Wie denkt aan asbest denkt 
aan….. Asbest staat synoniem 
voor ziekte/kanker, hoge kosten, 
vertraging, witte pakken, afge-
sloten woonwijken, asbestbran-
den, de burgemeester op tv, etc. 

 Zijn deze emoties terecht? 

Kom meer te weten tijdens het 

gratis minisymposium op  

vrijdag 9 september 2016. 

Wij kijken uit naar uw komst! 

Gratis minisymposium: Asbest 

Persoonlijke uitnodiging minisymposium  
Sinds in 1978 het verbod op blauw asbest is ingegaan, is de asbestregelgeving 
continu aan veranderingen onderhevig geweest. Ook nu, met de op handen zijnde 
nieuwe SC-530/540 protocollen, komt hier geen eind aan. 

Daarnaast is er met enige regelmaat discussie in den lande over de risico’s van 
asbest. Daarom organiseren BK ingenieurs en AMS Visser voor u dit minisymposi-
um. 

Indien er op uw project asbest wordt aangetroffen, kan dit flinke extra kosten en 
stagnatie geven. Hoe kan dit zo efficiënt mogelijk worden aangepakt? Hoe zien 
een goede asbestinventarisatie en -sanering eruit? En, ben ik klaar als er gesa-
neerd is en het gebied/object is vrijgegeven door het laboratorium? 

Bent u opdrachtgever, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder of toe-
zichthouder en heeft u te maken met asbest? Dan is dit minisymposium spe-
ciaal voor u! 
 
Tijdens het symposium behandelen wij onder andere de volgende onderwerpen. 

 Asbest in mijn gebouw en nu? 

 Hoe (groot) wordt het risico gezien? 

 Wat zijn valkuilen voor opdrachtgevers/waar moet je als opdrachtgever op 
letten, hoe houd je de kosten beheersbaar? 

 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe SC-530/540 (onder voorbe-
houd)? 

 Risico’s bij asbestsaneringen. 

 Asbesttoepassingen. 

 Handhaving komt langs, wat nu? 

 
De specialisten van BK ingenieurs lichten dit graag toe. In een kleine setting orga-
niseren wij op vrijdagochtend 9 september 2016 van 9.00 tot 11.00 uur een gratis 
minisymposium over asbest en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.  

Aanmelden 

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via marga.buurman@bkingenieurs.nl.  

U kunt zich ook met meerdere collega’s opgeven. 

Wanneer? Vrijdagochtend 9 september 2016 van 9.00 tot 11.00 uur.  

Spreker? Paul van Namen BEd, docent en Hoger Veiligheidskundige, Paul 

vertegenwoordigt de Vereniging van Asbestopleiders in de werkkamer proces  

(SC-530/540) van Ascert. 

Waar? AMS Visser, Steurweg 1, 4941 VP Raamsdonksveer. 
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