
Asbest in 
fitterskit



- Wat is er aan de hand?
Uit nieuw onderzoek is gebleken dat in de jaren ’60 en ’70 asbest verwerkt is in sommige 
fitterskit. Dit was nog niet bekend, zelfs niet bij de asbest-inventarisatiebureaus. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de netbeheerdersbranche en is alleen gedaan naar installaties in 
de grond, de meterkast en verbindingen met hennep. Tot nu toe wordt er vanuit gegaan dat ook in 
de oude cv-, water-, gas-, sprinkler- en rioleringsinstallaties de asbesthoudende fitterskit is gebruikt.  
Dit gaat om schroefdraadverbindingen in installaties tot 1978. 

Vanaf de buitenzijde is niet te zien of de gebruikte fitterskit asbest bevat. De verbinding zelf  
vormt geen risico. Bij het (los)draaien of loszagen van de verbinding is er wel een gezondheidsrisico, 
de asbestdeeltjes kunnen dan vrijkomen. 

Als er aan alle zijden van de verbinding teflontape zichtbaar is, is de verbinding niet verdacht. 

- Verder onderzoek
De branchevereniging Techniek Nederland gaat een verder onderzoek instellen.  
Zodra de eerste resultaten hiervan bekend zijn, wordt dit direct gemeld. 

- Werken aan schroefdraadverbindingen
Moet je werkzaamheden verrichten aan een schroefdraadverbindingen van een oude installatie? 

1. Ga na of de installatie van vóór 1978 is. 
2.  Is de installatie van voor 1978, stop de werkzaamheden! 
3.  De werkzaamheden kunnen hervat worden nadat uit een asbest-inventarisatie blijkt  

dat de verbinding geen asbest bevat. 

In geval van een spoedreparatie (bijvoorbeeld bij een gaslekkage) dient overleg plaats te vinden 
met een veiligheidskundige en een vakinhoudelijke deskundige. 

LET OP 
Schroefdraadverbindingen in 
installaties ouder dan 1978 
kunnen asbest bevatten. 

Lees deze memo voor  
meer informatie. 

Acties voor inspectie
Voer je VGM-inspecties uit? 
Controleer dan in de volgende  
VGM-inspectie op: 

1.  Moet er worden gewerkt aan 
schroefdraadverbindingen? 

2.  Is er nagegaan uit welk jaar  
de installatie is? 

3.  Indien ouder dan 1978. Is er een 
asbestinventarisatie uitgevoerd? 

4.  Wordt de LMRA uitgevoerd en  
wanneer wordt deze herhaald?



Voer de werkzaamheden uit

Er is geen gevaar voor 
asbesthoudende fitterskit.  
De werkzaamheden  
kunnen zonder gevaar  
worden uitgevoerd. 

Stop de werkzaamheden  
en annuleer de opdracht. 

Meld aan de werkvoorbereiding  
de reden voor het stoppen en 
annuleren van de opdracht: 
‘hennepkit-verbinding,  
mogelijk asbest’. Geef aan welke 
verbinding het betreft en voeg een 
foto toe aan de opdracht.   

Aan leidingen die gefit zijn met 
hennep-asbestkit, mogen geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
zoals zagen, snijden en slijpen.   

De werkzaamheden mogen pas  
weer worden hervat nadat uit 
analyse is gebleken dat de  
verbinding asbestvrij is. Of nadat  
er een asbestvrij-verklaring is 
afgegeven (na sanering). 

 Is de hennepverbinding 
aangelegd voor 1978?

Werkzaamheden verrichten 
aan hennepverbinding.

Er is een lekkage op de 
hennepverbinding of er zijn 
andere werkzaamheden 
waardoor de hennepverbinding 
moet worden aangepast. 

Neem contact op met de 
werkvoorbereiding om de 
montagedatum te checken. 

Quick Guide Asbest in 
hennepverbindingen 
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