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rEsulTATEN uIT hET
vErlEdEN bIEdEN
GEEN GArANTIE
voor dE ToEkoMsT

Het is dit jaar precies een kwart eeuw geleden dat er in Nederland een volledig 
asbestverbod is ingesteld. Een goede gelegenheid om eens stil te staan bij de 
ontwikkeling van de asbestproblematiek sinds 1 juli 1993. De asbestbranche is 
een markt waarin de laatste jaren enorm hard, professioneel en daardoor veilig 
wordt gewerkt. Met als gevolg dat er - heel simplistisch gezegd - op termijn min-
der mensen overlijden als gevolg van emissie van asbestvezels. Daar mogen we 
trots op zijn. Maar ook in onze branche geldt: in het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst.  
 
Nog elk jaar sterven in Nederland zo’n 500 mensen aan mesothelioom. Onlangs 
was ik op het congres van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) waar drie mensen 
met mesothelioom op indrukwekkende wijze vertelden over hun plotselinge 
diagnose en de impact die dit heeft op hun persoonlijke leven. Voor mij een echte 
wake-up call: dít is waar we het voor doen, elke dag weer!  
 
We hebben te maken met een marktdynamiek waar kosten moeten worden 
gemaakt om een probleem op te lossen waar niks zichtbaar moois voor in de 
plaats komt. Dat maakt dat het continu balanceren is tussen ethiek, moraliteit en 
rendementsdenken. Een verhard discours, controversiële meningen en in de me-
dia uitgelichte excessen dwingen ons ertoe om naar elkaar te blijven luisteren en 
continu te werken aan innovatie en kostenreductie. Er zijn absoluut zaken die voor 
verandering of verbetering in aanmerking komen; daar lopen we niet voor weg. 
Toch zou het zonde zijn om tijd en geld te investeren om alles helemaal opnieuw 
te herijken, om vervolgens tot de conclusie te komen dat het ‘oude’ systeem toch 
zo slecht nog niet was. Mijn devies? Houd vast aan wat goed werkt en verbeter 
waar nodig en mogelijk.  
 
Er staan ons nog genoeg uitdagingen te wachten: anno 2018 dealen we nog altijd 
met de ongewenste erfenis uit de vorige eeuw in de vorm van asbest in gebou-
wen, in installaties, in de grond en op daken. En als we even uitzoomen, rijst de 
vraag: hoe kunnen we optimaal gebruik maken van onze internationale koplopers-
positie in landen waar het asbestprobleem nog niet eens onderkend is? Met de 
budgetten die hier worden uitgetrokken om Nederland asbestveilig te maken, 
zouden we in landen als India een enorme impact kunnen hebben. Ook ik snap 
dat dit niet realistisch of haalbaar is. Wat we wél kunnen doen leest u onder meer 
in dit Asbestfeiten Magazine. Terugblikkend op 25 jaar asbestverbod behandelen 
we de ‘lessen uit het verleden’, de actuele dilemma’s en de uitdagingen voor de 
toekomst. Laat het u inspireren om samen weer een stap te zetten op weg naar 
een asbestveilige wereld. 

Veel leesplezier! 

voorwoord

udo wAlTMAN 
dIrEcTEur sGs sEArch
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DE STAND IN ASBESTLAND 2018

ASBESTSANEERDERS

WONINGCORPORATIES

Hoe gaan opdrachtgevers om met asbest in hun 

organisatie? Wat speelt er bij de handhavers en 

toezichthouders? Voor welke uitdagingen staan de 

asbestsaneerders? Traditiegetrouw onderzoekt SGS 

Search jaarlijks de stand van zaken in asbestland in de 

Nationale AsbestEnquête. We zetten de belangrijkste 

resultaten voor u op een rij in dit magazine. Bent u 

benieuwd naar alle resultaten? Deze kunt u opvragen 

door een mail te sturen naar redactie@sgssearch.nl. 

Heeft u op dit moment voldoende 

asbestsaneerders tot 

uw beschikking om de vraag uit 

de markt te beantwoorden?

De krapte op de arbeidsmarkt is onder saneerders duidelijk 
voelbaar. Het werven van nieuw personeel is lastig; het behouden 
van goede vakkrachten lijkt een nog grotere uitdaging.

Ja

Nee

Het aantal woningcorporaties dat acties inzet om asbestdaken 
te verwijderen, stijgt.

Heeft uw corporatie al acties ingezet om de asbestdaken 

in het woningbestand te vervangen?

89%

5% 6%

2018

71%

17%
12%

2016

74%

14% 12%

2017

Ja

Nee, maar we zijn wel van plan om binnen een jaar actie te ondernemen

Nee, we zijn niet van plan om binnen een jaar actie te ondernemen

GEMEENTEN EN OMGEVINGSDIENSTEN
Het aantal gemeenten en omgevingsdiensten dat met het Landelijk 
Asbestvolgsysteem (LAVS) werkt, stijgt fors.

Werkt u met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)?

INDUSTRIE
Een derde van de industriële organisaties is in het afgelopen jaar geconfronteerd met 
een asbestcalamiteit. Het gaat dan met name om bedrijfsmatige calamiteiten (zoals een 
lek in een leiding), waarbij eerst asbest verwijderd moet worden. 

Bent u in het afgelopen jaar 

geconfronteerd met een 

asbestcalamiteit?

INSTALLATIEBRANCHE
Het aantal installatiebedrijven dat vraagt om een asbestinventarisatie 
voorafgaand aan werkzaamheden, stijgt. 

Vragen de medewerkers in uw organisatie opdrachtgevers 

naar een asbestinventarisatierapport en eventuele 

eindcontroles voordat ze werkzaamheden uitvoeren aan 

oudere gebouwen en installaties (van voor 1994)? 

Ja

Nee

3% 0% 0%

81%

16%

2018

63%

17%
11%

0%
9%

2016

58%

4%
11%

19%

8%

2017

Ja

Nee, maar we zijn dit wel van plan

Nee, we zijn dit niet van plan

Ja, bij het uitbrengen van een offerte

Ja, bij het plannen van een klus

Ja, bij start werkzaamheden

Nee, nooit

Nee, zijn wel van plan om hier binnen een jaar mee van start te gaan

29%

71%

65%

35%
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bedrijfsmatige belangen, waardoor het 
verbod niet doorging.’

daar waar vastberadenheid het 
overneemt
Schreuder verwijst meteen naar het 
komende verbod op de asbestdaken 
om aan te geven hoe de omgang 
met asbest vanuit de kern veranderd 
is. ‘Het is bijna zeker dat het verbod 
op asbestdaken er komt. Wat een 
contrast met het afketsen van het 
totaalverbod in 1977. Vroeger mochten 
bedrijven vooral niet op kosten ge-
jaagd worden. In feite werden risico’s 
dus voor lief genomen. Nu staat onze 
veiligheid voorop. Het saneren van 
de daken kost veel geld, maar we zijn 

De jaren in de aanloop naar het 
asbestverbod waren merkwaardig, 
herinnert Schreuder zich. ‘Je moet 
je voorstellen dat we begin jaren 
negentig op jaarbasis duizenden eind-
controles uitvoerden. Dat terwijl we 
wisten dat er jaarlijks tonnen asbest 
werd ingevoerd en verwerkt. Het 
leidde tot bizarre situaties. Dan gingen 
we bij een bedrijf filters met asbest 
vervangen, terwijl de productie met 
asbesthoudende materialen nog volop 
draaide. Zo’n situatie was tekenend 
voor die tijd. We vergeten het vaak, 
maar in 1969 was al bekend dat as-
best dodelijk was. In 1977 kwam het 
kabinet met het voorstel om asbest te 
verbieden. Er waren toen echter teveel 

Het totaalverbod op asbesthoudende materialen was op 1 juli 1993 
een feit. Het is ongetwijfeld het belangrijkste moment in onze asbest-
geschiedenis. Vanaf dan is het “simpel”: we tolereren geen asbest 
meer. Maar er zijn meer belangrijke momenten die het 25-jarige
asbestverbod definiëren. Marc Schreuder was al vóór het asbest-
verbod als asbestanalist werkzaam en werkt nu als projectmanager 
bij SGS Search. Door de jaren heen begeleidde hij vele grote
asbestprojecten. ‘De asbestaanpak in Nederland is verfijnd.
Er is meer structuur. Asbest is werkbaarder geworden’, vat hij
de geschiedenis samen.

Het resultaat van
25 jaar asbestverbod: 
een onverzettelijke 
wil om asbest
definitief acHter
ons te laten

het resuLtaat van
25 jaar asbestverbod: 
een onverzetteLijke 
wiL om asbest
definitief achter
ons te Laten
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vastberaden en gaan dit vóór 2024 
doen. Wat mij betreft is dit een goed 
voorbeeld van onze wil om asbest 
definitief uit de weg te ruimen.’

de beLangrijkste mijLpaLen
Die daadkracht is niet vanzelf geko-
men. Daar is hard voor gewerkt. Het 
is een proces van geleidelijke veran-
dering. Van steeds dichter naar het 
einddoel toe werken. Schreuder: ‘Ik 
zie het verbod op 1 juli 1993 als het 
vertrekpunt. Vanaf toen was er een 
grens waar niemand meer omheen 
kon: asbest kon en mocht niet meer. 
Op 1 oktober 1993 betrad de DTA’er 
het werkveld. Ook dat was memo-
rabel. Saneringen stonden vanaf nu 
onder toezicht van een specialist. Alles 
werd professioneler. Tevens belang-
rijk: 2012, de inventarisatieplicht voor 
asbest in schoolgebouwen. De plicht 
om te inventariseren, was tot dan toe 
nog nooit vertoond. Ten slotte is er de 
verlaging van de grenswaarden per 1 
juli 2014 en 1 januari 2017.’

hoe zit het met onze perceptie op 
asbest?
Als je naar de geschiedenis van asbest 
kijkt, dan is het volgens Schreuder ook 
belangrijk om de perceptie op asbest 
mee te nemen. Die is veranderd, er-
vaart hij dagelijks. ‘Vroeger was er wat 
asbest betreft óf pure paniek, óf men 
reageerde laconiek. Er was geen grijs 
gebied. Er wordt soms nog steeds 
laks gereageerd, maar dat is niet 
de tendens. Zo zijn er steeds meer 
bedrijven die medewerkers die met 
asbest in aanraking komen opleiden. 
Installatie-, bouw- en sloopbedrij-
ven nemen over het algemeen hun 
verantwoordelijkheid. Nu wordt een 
sloop bijvoorbeeld direct stilgelegd als 
er asbest in het spel is. Tien tot vijftien 
jaar geleden accepteerde de baas dat 
niet. Het werk moest vooral door.’

risicodenken, ongetwijfeLd de 
grootste winst
Het denken in risico’s is wat Schreuder 
betreft zonder twijfel de grootste winst 

van 25 jaar asbestverbod. ‘De belang-
rijkste les uit het verleden is dat we 
vanuit de saneringsbranche werkelijk 
alles op alles moeten zetten om risico’s 
weg te nemen. Ik ben dan ook het 
meest blij met de ontwikkeling die we 
doorgemaakt hebben om saneerders te 
beschermen. Neem spuitasbest. Niets 
zo gevaarlijk als dat. Weg dus met de 
omgevingsafhankelijke adembescher-
mingsmiddelen. We gebruiken anno 
2018 omgevingsonafhankelijke maskers, 
zodat er altijd zuivere lucht voorhanden 
is. Een heel belangrijke ontwikkeling.’ 

verLaging van de grenswaarden
In diezelfde lijn ligt ook de ontwikke-
ling van de grenswaarden voor asbest. 
Die zijn behoorlijk strenger geworden. 
‘Pure noodzaak. Risico’s zijn simpel-
weg niet meer van deze tijd’, stelt 
Schreuder. ‘In 2014 zijn de grenswaar-
den voor chrysotiel asbest aangepast. 
Per 2017 volgde de invoering van een 
lagere grenswaarde voor blootstel-
ling aan asbest amfibolen. Het leek of 

asbestwetgeving 
door de jaren 
heen

1977
Verbod op gebruik blauw asbest (crocidoliet).

1978
Verbod op spuitasbest.

Spuitasbest is zeer losgebonden en bevat 

vrijwel pure asbestvezels.

1993
Totaalverbod op alle asbesthoudende materi-

alen, vastgelegd in het Asbestverwijderings-

besluit.

Verbod op het bewerken, verwerken en in 

voorraad houden van asbest, of asbesthouden-

de producten. Daarnaast richt het Asbestver-

wijderingsbesluit zich op het verwijderen van 

bestaand asbest.

‘ Het denken in risico’s is 
ongetwijfeld de grootste 
winst van 25 jaar asbest-
verbod.’

marc schreuder

projectmanager
sgs search
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die verlaging er “opeens” was, maar 
hier is lang naartoe gewerkt. De jaren 
vorderden, we kregen steeds dieper 
inzicht in de risico’s van asbest. En 
dus werden de grenswaarden naar 
beneden bijgesteld. Dit proces zal zich 
alleen maar voortzetten.’ 

aLtijd weer die paniek
Tekenend voor de branche is de 
manier waarop er steeds weer op 
wijzigingen - zoals de verlaging van 
de grenswaarden - gereageerd wordt. 
‘Bij iedere wijziging heerst er in eerste 
instantie paniek. Struikelen ketenpart-
ners over elkaar heen en kenmerkt 
de markt zich door stress. Jaren 
later blijkt die onrust toch niet op zijn 
plaats. De wijzigingen blijken alsnog 
prima werkbaar, goed uitvoerbaar en 
zelfs betaalbaar. Laten we hier onze 
lering uit trekken. Paniek brengt ons 
nergens’, zegt Schreuder. 

stap voor stap
Al met al kijkt Schreuder tevreden 
terug op 25 jaar asbestverbod. ‘We 

zijn goed bezig om Nederland asbest-
veilig te maken. Het weghalen van de 
asbestdaken voor 2024 is de volgende 
grote stap. Het is goed en noodzakelijk 
dat de overheid deze stap neemt. Wat 
mij betreft is dit een voorloper van 
meer verboden. Neem de asbesthou-
dende vloerzeiltjes, die nog bij veel 
mensen thuis liggen en die gevaarlijk 
zijn om zelf weg te halen. Ik denk dat 
het prima haalbaar is om het wegha-
len van de zeiltjes als verplichting bij 
de woningbouwverenigingen neer te 
leggen.’ 

nadeLen van een kLeinere wereLd
Zoals alle tijden kenmerkt ook de hui-
dige asbestperiode zich door uitdagin-
gen. We kunnen nog zoveel doen om 
asbest uit onze samenleving te weren; 
het wordt ons soms nog steeds lastig 
gemaakt. In dit geval doelt Schreuder 
op internet. ‘De wereld is door internet 
een stuk kleiner geworden. Produc-
ten van een Chinese fabrikant blijven 
gevaarlijk. Als iets in China minder dan 
10% asbest bevat, dan is het zoge-

naamd “asbestvrij”. Zo kwam pas in 
het nieuws dat er duizenden kacheltjes 
met asbesthoudend materiaal te koop 
waren bij een Nederlandse bouw-
markt. Sowieso kunnen consumenten 
rechtstreeks uit China bestellen door 
de opkomst van bestelwebsites.’

behoort asbest over 25 jaar tot 
het verLeden?
Schreuder benadrukt met klem dat 
het verschil met 1993 levensgroot is. 
‘Zoals ik vertelde, werden er vóór het 
asbestverbod hier in Nederland nog 
vele tonnen aan asbest ingevoerd 
en verwerkt. We zijn als branche dus 
van ver gekomen. De afgelopen 25 
jaren waren interessant. Er is veel 
goed werk verricht. De komende 25 
jaar worden minstens zo interessant. 
Dit moeten namelijk de jaren worden 
waarin we definitief afrekenen met 
asbest. Asbest kan over 25 jaar in 
Nederland definitief tot het verleden 
behoren. We kennen de risico’s, 
nemen ze serieus en moeten vastbe-
raden doorgaan.’ 

2005
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 vervangt 

zijn voorganger uit 1993. 

2005
Algemeen asbestverbod in Europese Unie: er 

mag niet meer gebouwd, gewerkt, en gehan-

deld worden met asbest(houdende producten) 

in de hele Europese Unie. 

2012
Invoering Bouwbesluit 2012, met daarin 

eenduidige regels over asbest bij sloop en 

gebouwgebruik.

2014
De grenswaarde voor chrysotiel asbest wordt 

verlaagd van 10.000 vezels/m³ lucht naar 2000 

vezels/m³ lucht.

2017
Ook de grenswaarde voor amfibool asbest 

wordt verlaagd van 10.000 vezels/m³ lucht naar 

2000 vezels/m³ lucht.

2024
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar 

verwachting verboden. Wanneer het verbod 

van kracht wordt, betekent dit dat eigenaren 

van gebouwen met asbesthoudende dakbe-

dekking deze voor 2024 moeten verwijderen. 

‘ Asbest kan over 25 jaar 
in Nederland definitief tot 
het verleden behoren.’
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onderdeel uit van de asbestinventari-
saties. Er waren wel laboratoria, maar 
geen inventarisatiebureaus. Het inven-
tariseren deden we zelf. Ik zie mezelf 
nog een monstername doen bij het 
hoofdkantoor van Shell. Dat bracht ik 
dan zelf weg, met de mededeling dat 
er op de aanwezigheid van asbest ge-
analyseerd moest worden. De uitslag 
van het laboratorium werd vervolgens 
doorgestuurd naar de opdrachtgever.’ 

sLopers versus saneerders
De jaren tachtig en beginjaren negen-
tig kenmerkten zich door wildgroei. 
‘Er was nog geen certificatieplicht. Er 
waren geen DTA’ers. Slopers meldden 
zich letterlijk met grof geschut - kranen 
en vrachtwagens - aan de poort. De 
cultuurverschillen tussen de saneerders 
en slopers waren overduidelijk, al waren 
er natuurlijk ook sloopbedrijven die het 
saneren wel als serieus vak oppakten. 
Het was in ieder geval het moment dat 
Inspectie SZW zich met de branche ging 
bemoeien. In de jaren negentig werden 
de voormannen asbest (DTA’ers) aange-
steld, en kwam er een certificatieplicht 
voor bedrijven. Uiteindelijk volgde ook 
het sanctiebeleid.’ 

Groeispurt
‘Er zijn de afgelopen 25 jaar zeker 
kwalitatieve slagen gemaakt’, stelt Ben 
Veldhuizen voorop. ‘We zijn er met zijn 
allen professioneler op geworden. De 
markt is volwassen geworden. Toch is 
en blijft kwaliteit een heikel punt. Er 
zijn naar mijn mening nog steeds te 

Toeval of niet, Ben Veldhuizen werkt 
al heel zijn leven in een asbestomge-
ving. ‘De eerste jaren was dat niet 
op de meest veilige manier. Zonder 
het bewust te weten, heb ik met alle 
asbesttoepassingen te maken gehad. 
Vandaar dat ik jaren geleden besloten 
heb om me iedere twee tot drie jaar 
te laten onderzoeken. Gelukkig ben ik 
schoon’, vertelt de directeur van VKS, 
dat onder andere gespecialiseerd is in 
asbestsanering en gevaarlijke stoffen.  

CarrièreswitCh
In de beginjaren negentig nam de 
technische carrière van Ben Veldhuizen 
een verrassende wending. Als project-
leider van een industrieel reinigings-
bedrijf - met de focus op specifieke 
disciplines als salvage, asbestsanering 
en klein technisch onderhoud -, droeg 
hij de verantwoordelijkheid voor de 
reiniging van gebouwen. Hij begon op 
een heel andere manier naar asbest 
te kijken. ‘Duidelijk was dat er in de 
jaren zestig en zeventig veel asbest 
was toegepast. Dat dat gevaarlijk was 
ook. Vanuit mijn bedrijf regelden we 
saneringen op reinigingsniveau. We 
kregen vooral opdrachten vanuit de 
overheid. Een interessante periode, 
waarin de impact van asbest binnen 
onze maatschappij steeds duidelijker 
werd’, vertelt de asbestsaneerder van 
het eerste uur.  

‘duideLijk een asbestGevaL’
De asbestsaneerder blikt graag terug. 
‘Net als nu maakten visuele inspecties 

veel hersaneringen nodig. Het komt 
nog steeds voor dat er objecten of ge-
bouwen worden vrijgegeven, waarbij 
ik asbest werkelijk met het blote oog 
zie zitten.’ 

deLiCaat beroep
Hoe dat kan, dat een markt een dui-
delijk groei heeft doorgemaakt, maar 
dat de kwaliteit soms toch nog achter 
blijft? ‘Vergeet niet dat we te maken 
hebben met een ontzettend “delicaat” 
beroep. Binnen de asbestsanering 
komen vele disciplines samen. Een 

saneerder moet werkbouwkundig en 
technisch onderlegd zijn, moet met 
vele partijen kunnen communiceren, 
moet de wet- en regelgeving kennen, 
draagt een hoop verantwoordelijkheid, 
en zo kan ik nog wel even doorgaan.’  

niet noG meer druk
De druk op asbestsaneerders is 
volgens Ben Veldhuizen enorm. ‘Ik ken 
wereldwijd geen beroep dat zo on-
derschat wordt als het onze. Het gaat 
hier wel om de gezondheid van mens 
en maatschappij. Deze zware verant-

‘ vroeGer waren er Geen
  inventarisatiebureaus; zo’n 
monstername deed ik zeLf’

aan het woord

ben veLdhuizen
direCteur vks

woordelijkheid ligt op de schouders 
van mensen die niet eens extreem 
hoog geschoold zijn. Ze zijn door 
persoonlijke certificaten ook nog eens 
persoonlijk aansprakelijk. Ergens klopt 
dit niet, om zoveel verantwoordelijk-
heid bij de saneerders zelf neer te 
leggen. Zelfs inventarisatierapporten 
moeten door saneerders op juistheid 
gecontroleerd worden. Dat terwijl 
gespecialiseerde, gecertificeerde 
DIA’s de locaties onderzoeken. Hier zit 
duidelijk een discrepantie waar we iets 
mee moeten.’ 

asbest nooit baGateLLiseren
Wat dat betreft is het goed dat de 
houding van asbestsaneerders door de 
jaren heen wezenlijk is veranderd. ‘De 
oudere garde dacht vaak “oh, dat doen 
we wel even”. De nieuwe generatie 
staat hier veel bewuster in, zal de ri-
sico’s van asbest nooit bagatelliseren. 
Door overheidsmaatregelen, steeds 
meer feiten, nog steeds honderden 
slachtoffers per jaar én alle verhalen 
in de media zullen zij nooit levens 
riskeren. Wat mij betreft is dit een 
enorme winst. Er is immers nog heel 
veel asbest te saneren.’

Van techneut naar asbestsaneer-
der. In de jaren zeventig en tach-
tig had Ben Veldhuizen geen oog 
voor asbest. ‘Ik werkte op grote 
powerplants en op schepen. Ik 
was zo bezig met het technische 
aspect van mijn werk, dat ik het 
asbest om me heen niet zag. Ik 
was dus onbekend met de aan-
wezigheid én met de gevaren van 
asbest.’ De jaren maakten hem 
steeds wijzer. Vanuit een nieuwe 
werkomgeving verdiepte hij zich 
in asbestsaneringen. ‘Ik ben van 
ver gekomen. De asbestbranche 
is van ver gekomen’, blikt hij terug 
op 25 jaar asbestverbod. 
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asbestsaneerders 
krijgen steeds
vaker vragen van
de gemeente of
omgevingsdienst
over ingediende 
asbestinventarisatie-
rapporten bij een 
sloopmelding.

In hoeveel procent van de gevallen ontvangt u vragen 
over het asbestinventarisatierapport?

minder dan 25% van de 
gevallen

tussen de 25 en 50% van de 
gevallen

tussen de 51 en 75% van de 
gevallen

meer dan 75% van de 
gevallen

asbestsaNeerders

2018
77%

2018
12%

2018
6%

2018
5%

2017
88%

2017
10%

2017
2%

2017
0%

2016
0%

2016
96%

2016
1%

2016
3%

2017 38%62%2018 28%72%

de kritiek op het 
laVs stijgt onder 
asbestsaneerders.
Veel respondenten 
geven aan dat het 
systeem traag is, 
niet altijd goed 
functioneert en dat 
het niet door de hele 
asbestketen gebruikt 
wordt.

Draagt de verplichting van het LAVS in uw optiek bij aan een betere en meer 
transparante informatievoorziening tijdens een saneringstraject? 

 ja    nee

de krapte op de 
arbeidsmarkt is onder 
saneerders duidelijk 
voelbaar. Het werven 
van nieuw personeel 
is lastig; het behou-
den van goede vak-
krachten lijkt een nog 
grotere uitdaging.

Heeft u op dit moment voldoende asbest-
saneerders tot uw beschikking om de vraag 
uit de markt te beantwoorden?

 ja    nee

29%71%

asbestsaneerders 
zien relatief veel 
verschillen in werk-
wijzen bij laboratoria 
tijdens eindcontroles. 
de doorlooptijd en 
de nauwkeurigheid 
waarmee de werk-
zaamheden worden 
uitgevoerd, worden 
genoemd als belang-
rijkste verschillen.

Hanteren de asbestlaboratoria in Nederland over het 
algemeen dezelfde werkwijzen? 

 ja    nee

2018
61%39%

2018
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Risico’s veRsus kosten

een RisicogestuuRd 
asbestbeleid 

Sommige opdrachtgevers twijfelen 
over de doelmatigheid en kosten van 
het huidige asbeststelsel, terwijl de 
asbestsector, overheid en vakbonden 
wijzen op de grote risico’s en pleiten 
voor een harde lijn. ‘Het is hoog tijd 
voor risicogestuurd asbestbeleid’, 
aldus Leushuis. ‘Als we zo doorgaan 
kost het saneren van asbest de corpo-
ratiesector (onnodig) miljarden. Dat is 
maatschappelijk geld dat we ook aan 
andere belangrijke opgaven kunnen 
besteden, zoals huurverlaging en ver-
duurzaming van onze woningvoorraad. 
Als de maatregelen echt nodig zijn in 
verband met de risico’s, geef ik dat 
geld hier graag aan uit. Alleen risico-
gestuurd asbestbeleid op basis van 
feiten kan hier antwoord op geven.’

‘VERAS vertegenwoordigt bedrijven 
die elke dag hard werken om asbest 
te verwijderen. Er wordt veel gepraat 
óver hoe zij hun werk moeten doen 
en misschien wel te weinig mét hen’, 
verklaart Hol. ‘De een richt zich alleen 
op de kosten van asbest saneren, 
de ander alleen op de risico’s. En er 
wordt te pas en te onpas betoogd dat 
de sector zijn regels zelf bedenkt. Het 
is soms een ondankbare taak om dat 

steeds te moeten verdedigen, terwijl 
je binnen een ingewikkelde context 
je werk goed wilt doen. De harde 
discussie in de media en de politiek 
werkt contraproductief. Dat leidt af 
van waar het echt om gaat: een veilig, 
gezond en efficiënt asbestbeleid tegen 
redelijke kosten.’ 

In Nederland ligt – mede door de 
media – teveel de nadruk op de risico’s 
en gevaren rondom asbest. Daardoor 
zijn de maatregelen als asbest wordt 
aangetroffen te drastisch.
leushuis: ‘Aandacht voor de risico’s en 
gevaren van asbest is heel goed. Het 
is belangrijk dat mensen weten hoe 
ze veilig met asbest moeten omgaan. 
Maar we zijn doorgeslagen. In het 
onderzoek “Inzichten in de omgang 
met het risico van asbest” wordt dit 
de risico-regel-reflex genoemd. Het is 
de neiging van bestuurders om na een 
incident direct maatregelen te nemen 
om herhaling te voorkomen. Achteraf 
blijken deze maatregelen vaak erg 
duur en beperkt effectief.’

hol: ‘In de media en in de politiek 
worden vaak de uitersten gezocht. De 
een vergroot de risico’s uit en wekt 

In de afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan risicogerichte en toepasbare wet- en regelgeving 
op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Tegelijkertijd 
levert het een discussie op in de markt: slaan we niet door met de regels en soms complexe werkwijzen? 
Gaan we wel uit van reële risico’s? We vragen het aan Ronald Leushuis, bestuurder van woningcorporatie 
Talis en voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep ‘normaal doen over asbest’ en Arjan Hol, secretaris 
van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS), aan de hand van vijf stellingen. 

de indruk dat de risicobeheersing niet 
zwaar genoeg kan. De ander wijst 
alleen op de enorme kosten en zegt 
dat het allemaal veel eenvoudiger kan. 
Vooral sinds een aantal maanden ver-
hardt de discussie en worden de te-
genstellingen te groot. Daar proberen 
we als sector niet aan mee te doen en 
gewoon onze handen uit de mou-
wen te steken. Het staat voorop dat 
onaanvaardbare risico’s bij blootstelling 
aan asbest worden uitgesloten, maar 
de maatregelen moeten ook doelmatig 
zijn.’
 
In de asbestsector vindt zelfverrijking 
plaats door gebruik te maken van de 
angst voor asbest.
hol: ‘Dit is volstrekt onjuist! Dat 
wekt de indruk dat we de regels zelf 
bedenken. Dat is zeker niet waar. Ons 
werk bestaat uit het weghalen van 
een probleem uit het verleden, na-
melijk asbest, waar grote risico’s aan 
kleven. Daarom is de sector behoorlijk 
gereguleerd. De overheid maakt die 
regels samen met betrokken partijen: 
de asbestverwijderingssector, maar 
ook opdrachtgevers. Bij de overleggen 
met de overheid en binnen Ascert zijn 
beide partijen en andere stakeholders 

aan het wooRd

Ronald leushuis
bestuuRdeR talis
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betrokken. Dat er sprake zou zijn 
van zelfverrijking is pertinent onjuist. 
Sterker nog, de sector vindt werk-
bare regels juist heel belangrijk. Daar 
doen wij ook concrete, constructieve 
voorstellen voor. Helaas zijn er ook 
partijen die op van alles en nog wat 
erg kritisch reageren, maar niet met 
concrete voorstellen komen. Er moet 
regelgeving zijn om dit werk veilig en 
gezond te kunnen doen en om een 
gelijk speelveld te krijgen. Op veilig 
en gezond werken mag niet worden 
geconcurreerd.’ 

leushuis: ‘In mijn ogen is het grootste 
probleem dat de asbestsector vrijwel 
volledig los is komen te staan. Ze 
opereert in een eigen wereld, gedomi-
neerd door interpretaties van wettelijke 
bepalingen, door de branche opge-
stelde richtlijnen en in stand gehouden 
certificatieschema’s. Er ontbreekt een 
“check of balances”. De uitvoering van 
het asbestbeleid, met beheerstichting 
Ascert, is nu zo georganiseerd dat de 
asbestsector te veel invloed heeft op 
de bepaling van de risicoklassen.’

De huidige wet- en regelgeving rond 
asbest zorgt voor duidelijke randvoor-
waarden, die nodig zijn om veilig te 
kunnen werken met asbest.
leushuis: ‘Hier ben ik het niet mee 
eens. De regelgeving gaat vaak uit 
van worst case scenario’s. Er wordt te 
weinig gebruik gemaakt van meetgege-
vens over de mate van blootstelling en 
de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s 
rondom het verwijderen van het asbest.’ 

hol: ‘De bestaande regelgeving is in 
de basis goed. Wij pleiten dus niet 
voor compleet nieuwe regelgeving, 
maar voor het oplossen van knelpun-
ten in de bestaande regelgeving. Er 
wordt nu vaak een beeld geschetst 
dat risico- en kostenbeheersing per 
definitie tegenover elkaar staan. Dat 
helpt niet, want die twee moeten toch 

samenkomen. We moeten met elkaar 
werken naar de juiste maatregelen om 
de risico’s te beheersen en tegelijker-
tijd doelmatig asbest te verwijderen, 
zonder onnodige kosten.’

De reële risico’s moeten het uitgangs-
punt zijn bij de omgang met asbest. 
hol: ‘Dat is helemaal juist. De ene 
asbestbron is de andere niet, daar 
moeten de regels op worden afge-
stemd. Wij maken hierbij onderscheid 
tussen het arbeidshygiënische regime 
- de maatregelen om veilig en gezond 
te werken - en het controleregime dat 
zorgt dat bedrijven die maatregelen 
ook daadwerkelijk toepassen. 
Er moeten goede borgingsinstru-
menten zijn, zodat we erop kunnen 
vertrouwen dat de regels worden 
nageleefd. Binnen dat kader moeten 
we de maatregelen per type asbest-
bron afstemmen op de risico’s. Dat 
moet ”evidence based” zijn, een 
werkmethode moet aantoonbaar wer-
ken voordat je hem toepast. En het 
systeem moet ook aanzetten tot tech-
nische ontwikkeling. Er is niks in beton 
gegoten, maar bij het aanpassen van 
werkmethoden moet de veiligheid en 
gezondheid gewaarborgd zijn.’ 
 
leushuis: ‘Het asbestbeleid moet 
gericht zijn op het voorkomen of re-
duceren van blootstelling aan asbest. 
Veilige werkwijzen om asbest te 
verwijderen en af te voeren moeten 
sluitend georganiseerd zijn. Uitgangs-
punt is een risicogestuurd beleid: de 
mate van blootstelling en de gezond-
heidsrisico’s rond het verwijderen 
van asbest moeten gebaseerd zijn op 
valide meetgegevens. 
Een concrete stap is om asbest te be-
schouwen als een gewone gevaarlijke 
stof, geregeld in de Arbocatalogus. 
Met meer verantwoordelijkheid bij de 
opdrachtgever, meer marktwerking en 
meer toezicht vanuit de overheid op 
de uitvoering. De bepaling van de risi-

coklassen is een taak van de overheid 
of een door de overheid aangestelde 
onafhankelijke organisatie. Daarnaast 
moeten er meer (wetenschappelijke) 
meetgegevens en validatiegegevens 
verzameld en gedeeld worden, zodat 
we leren en het beleid en regels con-
tinu kunnen actualiseren. In de huidige 
situatie heeft de “markt” een te grote 
zeggenschap en dat kost onnodig veel 
maatschappelijk geld. Alleen al om 
onze eigen woningen bij Talis asbest-
veilig te maken, geven we minimaal 40 
miljoen euro uit.’

Duidelijke wet- en regelgeving draagt 
bij aan het drastisch verlagen van het 
aantal asbestslachtoffers. Elk asbest-
slachtoffer is er één te veel.
hol: ‘We hebben helaas nog te maken 
met asbestslachtoffers uit de periode 
dat de risico’s van asbest nog niet 
werden onderkend. In de huidige tijd 
en met de huidige kennis en werkwij-
zen is het onaanvaardbaar dat er nog 
mensen ziek worden door blootstel-
ling aan asbest. De wetten, regels en 
werkwijzen die we hanteren, zijn er 
om te voorkomen dat er nog meer 
slachtoffers vallen. Daarom moeten 
we op inhoud en met respect voor de 
praktijk kijken hoe we komen tot een 
risicogestuurd asbestbeleid.’

leushuis: ’Veiligheid staat ook bij 
ons op nummer één. Veiligheid voor 
onze huurders, medewerkers en voor 
partijen die voor ons werken. Ik pleit 
ook niet zonder meer voor minder 
of minder strenge regels, normen 
of maatregelen. Integendeel. Waar 
het nodig is, waar duidelijk is dat het 
risico groot is, moeten de regels en 
maatregelen misschien wel strenger. 
Maar aan de andere kant moeten 
we als het risico laag is ook andere 
maatregelen of methoden kunnen 
toepassen. We moeten toe naar een 
risicogestuurd asbestbeleid, geba-
seerd op feiten.’

aan het wooRd

aRjan hol
secRetaRis veRas
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De asbestregelgeving in Nederland 
gaat uit van grenswaarden voor de 
hoeveelheid vezels in de lucht. In 2010 
bleek uit onderzoek van de Gezond-
heidsraad dat de gezondheidsrisico’s 
van asbest groter zijn dan eerder werd 
aangenomen. Dit heeft ertoe geleid 
dat de grenswaarden voor blootstel-
ling aan asbest in de afgelopen jaren 
is verlaagd. Hierdoor is de gezond-
heid van mensen die in hun werk 
met asbest te maken hebben beter 
beschermd. 

LageRe gRenswaaRden, hogeRe 
saneRingskosten
Al in 2014 is de grenswaarde voor 
blootstelling aan chrysotiel asbest op 
de werkplek verlaagd van 10.000 naar 
2000 vezels/m³. Sinds begin 2017 
geldt dit ook voor amfibool asbest. 
Om deze nieuwe grenswaarde te
beoordelen is een verfijnde onder-
zoeksmethode nodig. Dat leidt - in 
veel gevallen - tot hogere sanerings-
kosten. 

Uitzonderingsregeling
in risicoklasse 2a 
veRsimpeLde
asbestwetgeving
waaR het kan

De laatste tijd is er nogal wat 
discussie over de asbestwetge-
ving. Staan de strenge normen 
en eisen, met de daaraan 
gekoppelde kosten, nog wel in 
verhouding tot de risico’s? Op-
drachtgevers verwijten de markt 
soms vooral hun commerciële 
belangen veilig te stellen, terwijl 
de asbestverwijderingsbranche, 
vakbonden en de overheid wij-
zen op de veiligheid van mensen 
die met asbest werken. In de 
praktijk worden de risico’s en de 
kosten vaak goed afgewogen 
en is de markt een voorstander 
van versimpelen waar het kan. 
De vorig jaar doorgevoerde 
uitzonderingsregeling voor 
cementtoepassingen laat zien 
dat wetgeving, met de juiste 
onderbouwing, snel kan worden 
aangepast.  

uitzondeRingen bevestigen de RegeL
De strengere regels gelden in de basis 
voor alle producten die amfibool asbest 
bevatten. Er zijn echter een aantal 
toepassingen waar weinig asbest in zit 
of waar bij sanering vrijwel geen asbest 
vrijkomt. In deze gevallen leidt de 
nieuwe grenswaarde tot extra kosten, 
terwijl de risico’s beperkt zijn. Daarom 
zijn er in de nieuwe wetgeving een aan-
tal uitzonderingssituaties opgenomen:
1  Kleine losliggende oppervlakken 

onbeschadigd product, waarvoor 
geen bewerkingen nodig zijn, met 
een oppervlak van maximaal 2,5 m².

2  Asbesthoudend materiaal dat maxi-
maal 2 massaprocent amfibolen bevat. 

3  Sanering waarbij tussen de toepas-
sing en de werknemer die de verwij-
dering uitvoert een niet betreedbare 
afscheiding aanwezig is, waarmee 
de toepassing in zijn geheel lekvrij 
omsloten verwijderd wordt.

4  Leidingen, buizen en kanalen van 
asbestcement, die niet volledig in 
beton gestort zijn.

veRhouding kosten en Risico’s niet 
aLtijd optimaaL
Deze uitzonderingen zijn gebaseerd op 
logische aannames: als er meer asbest 
verwijderd wordt of producten meer 
asbest bevatten, is de kans groter dat 
het vrijkomt bij de sanering. Er ligt 
echter geen gefundeerde analyse aan 
ten grondslag. Tijdens het wetgevings-
proces waarschuwde de asbestsector 
al dat de verhouding tussen kosten en 
risico’s volgens de nieuwe regels niet 
altijd optimaal is. 

Een aantal erg risicovolle toepas-
singen, zoals spuitasbest en leiding-
isolatie, zijn in de nieuwe wetgeving 
onvoldoende als zodanig beoordeeld. 
In andere gevallen, zoals bij cement-
toepassingen, zijn de risico’s juist 
beperkt. Cement is hard en bevat vaak 
lage concentraties asbest. Toch vielen 
alle cementtoepassingen met amfibool 
asbest oorspronkelijk in het strenge 
regime. Dat leidde tot veel extra 
kosten en onvrede in de markt. 

wet aangepast dooR expeRtise uit 
de maRkt
De asbestsector heeft daar direct actie 
op ondernomen. Er is snel voldoende 
data aangeleverd om aan te tonen dat 
bij het saneren van een deel van de 
cementleidingen inderdaad relatief wei-
nig asbest vrijkomt en achterblijft. Op 
basis van deze expertise uit de markt 
is de wetgeving al binnen een paar 
maanden aangepast. Voor een deel van 
de cementtoepassingen bestaat nu dus 
een extra uitzondering, waardoor ze niet 
meer onder het strengste regime vallen. 

veiLige en doeLmatige asbestveR-
wijdeRing
De asbestsector heeft hier het 
voortouw genomen om de wetgeving 
te versoepelen. Vanuit commercieel 
oogpunt is dat geen handige zet, 
want er is een fiks deel van de markt 
overboord gegooid. Belangrijker is 
echter dat de markt eerlijk, reëel en 
risicogestuurd is. Op regeltjes om de 
regeltjes zit niemand te wachten. Het 
uitgangspunt is het veilig én doelmatig 
verwijderen van asbest.
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Bijna de helft van de 
woningcorporaties is 
in het afgelopen jaar 
geconfronteerd met 
een asbestcalamiteit. 
Denk bijvoorbeeld 
aan een asbestbrand, 
of een vakman/bewo-
ner die per ongeluk in 
een asbesthoudende 
toepassing zaagt.

Bent u in het afgelopen jaar geconfronteerd met een 
asbestcalamiteit?

 ja    nee

Woningcorporaties

Het aantal woning-
corporaties dat acties 
inzet om asbestdaken 
te verwijderen, stijgt.

Heeft uw corporatie al acties ingezet om de asbestdaken in het 
woningbestand te vervangen?

2018 47%53% 2017 51%49%

2018
89%

2018
5%

2018
6%

Ja Nee, maar we zijn wel van 
plan om binnen een jaar actie 
te ondernemen.

Nee, we zijn niet van plan 
om binnen een jaar actie te 
ondernemen.

2017
74%

2017
14%

2017
12%

2016
71%

2016
17%

2016
12%

Woningcorporaties 
plaatsen vaker huur-
ders een nacht uit 
huis bij een asbestsa-
nering in risicoklasse 
2a.

Saneringen in risicoklasse 2A vragen onder andere om een langere pomptijd en 
intensievere analyse middels Scanning Elektronen Microscopie. Deze saneringen 
kunnen ook voorkomen in het mutatieproces of in bewoonde situatie. Hoe gaat u 
hiermee om? Meerdere antwoorden mogelijk.

We maken strakke afspraken 
met ketenpartners, zodat 
we saneringstijd tot een 
minimum beperken.

Waar nodig plaatsen we 
huurders een nacht uit 
huis. 

Anders 

2018
80%

2018
55%

2018
11%

2017
83%

2017
37%

2017
10%

Bij 1 op de 5 woning-
corporaties valt 
asbest onder een 
overkoepelend dos-
sier. Het wordt vaak 
gekoppeld aan veilig-
heid en gezondheid, 
of aan onderhoud en 
beheer.

Wordt asbest binnen uw corporatie als een op zichzelf staand dossier behan-
deld? Of is het onderdeel van een overkoepelend dossier? 

 op zichzelf staand dossier    overkoepelend dossier 

2018
78%22%
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samenwerking en
een gerichte aanpak 
staan centraal
bij bezoek
staatssecretaris

Op maandag 11 juni bekeek staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de praktijk en vernieuwingen 
rond de sanering van asbestdaken met eigen ogen. Udo Waltman, 
directeur van SGS Search, organiseerde dit werkbezoek namens 
de ambassadeurs van het programma voor de Versnellingsaanpak 
sanering asbestdaken. Tijdens haar bezoek praat Van Veldhoven met 
de mensen achter de initiatieven die lopen. Zij beantwoorden al haar 
vragen over het asbestdakenvraagstuk. Wat is bijvoorbeeld nodig
voor een versnelling van het saneringsproces? Welke initiatieven
dragen hier (gezamenlijk) aan bij? Waar zitten knelpunten en vooral: 
hoe lossen we die op om te komen tot een totaalverbod op asbest-
daken in 2024?

Het werkbezoek start op een grote 
saneringslocatie in de buurt van Apel-
doorn. Daar ervaart staatssecretaris 
Van Veldhoven hoe bijzonder en soms 
complex een asbestdaksanering is. 
‘Alles is erop gericht de sanering voor 
de mannen in het veld zo veilig, prak-
tisch en werkbaar mogelijk te maken’, 
vertelt Dirk Lagemaat van asbestsa-
neerder Lagemaat Milieu B.V. ‘Van de 
inventarisatie van de saneringslocatie, 
de saneringswerkzaamheden zelf 
onder toezicht van een Deskundig Toe-
zichthouder Asbestverwijdering (DTA), 

tot de eindcontrole en vrijgave door 
het laboratorium. Lagemaat hecht veel 
waarde aan het uitvoeren van de sane-
ringswerkzaamheden in eigen beheer. 
Gezien de toenemende drukte in de 
bouw, legt Lagemaat zelf de asbest-
daken dicht met eigen bouwkundige 
medewerkers.’

erVaren krachten maken regels 
werkbaar
‘De bestaande regelgeving is goed 
werkbaar’, gaat Lagemaat verder. ’Met 
goede, ervaren medewerkers gaat dat 
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initiatieVen Voor een succesVolle 

Versnelling

 

Om alle asbestdaken voor 2024 te ver-

wijderen, moet de sector samenwerken, 

innoveren en van elkaar blijven leren. 

Tijdens het werkbezoek laten mensen uit 

de praktijk de staatssecretaris voorbeelden 

zien van initiatieven die succesvol bijdragen 

aan een versnelling van de asbestdakensa-

nering op de volgende vijf onderwerpen:

inVentarisatie gebiedsopgaVe: de moge-

lijkheden en waarde van het gebiedsgericht 

in kaart brengen van de saneringsopgave 

door provincies en gemeenten;

financiering: financieringsvormen van de 

overheid en marktpartijen die helpen bij de 

versnellingsaanpak;

duurzame asbestVerwerking: de stand 

van zake, beschikbare technieken en de 

mogelijkheden; 

collectieVe aanpak: de rol die een collec-

tieve aanpak kan spelen in bewustwording, 

communicatie, beleid en uitvoering;

innoVaties: techniek- en procesinnovaties 

die op zichzelf en gezamenlijk bijdragen aan 

de versnellingsaanpak.

eigenlijk vanzelf. Het is belangrijk dat 
de ploegen op elkaar zijn ingespeeld. 
Asbest saneren is fysiek zwaar werk 
en dat ook nog eens in een pak met 
een masker. De saneerders moeten 
zonder al te veel woorden goed hun 
werk kunnen doen. De certificerende 
instelling, Inspectie SZW en omge-
vingsdienst, komen zeer regelmatig 
controleren, maar er worden gelukkig 
vrijwel nooit afwijkingen geconstateerd.’

een onterecht duur imago
Wel vindt Lagemaat dat asbest sane-
ren onterecht een duur imago heeft. 
’Het weghalen van een dak zonder 
asbest kost ongeveer € 5 per m2. Een 
asbestdak saneren kost zo’n € 10 per 
m2, maar de overheid geeft daar € 
4,50 subsidie op. Bij bedrijfspanden 
of schuren met een economische 
waarde zie ik dan ook weinig financie-
ringsproblemen. Het asbestdak wordt 
over een aantal jaren afgeschreven 
en daarna vervangen. De zorg ligt bij 
leegstaande agrarische gebouwen, 
bijvoorbeeld van families waarvan de 
kinderen het bedrijf niet overnemen.’

meer aandacht Voor de 
risicogroepen
Na het bezoek aan het saneringspro-
ject vertrekken de staatssecretaris en 
ambassadeurs per bus naar de locatie 
voor het inhoudelijke gedeelte van 
het werkbezoek. Tijdens de rit praten 
ze verder over de knelpunten in het 
asbestvraagstuk. Staatsecretaris Van 
Veldhoven vraagt zich af: ‘Waar zit de 
risicogroep die het asbestprobleem 

niet zelfstandig kan oplossen? En hoe 
kunnen we de aanpak meer op hen 
richten?’ De ambassadeurs lichten toe 
dat een kleine groep de kosten voor 
sanering niet zelf kan opbrengen. Dit 
zijn vooral agrariërs en particulieren. 
De subsidies en stimuleringsrege-
lingen kunnen meer op deze groep 
gericht worden. Nu kan iedereen sub-
sidie aanvragen, ook mensen die hun 
asbestdaksanering wél zelf kunnen 
financieren.

de druk wordt opgeVoerd
Er is ook een groep die een sanering 
wel kan, maar niet wíl betalen. Na 
2024 krijgen zij met handhaving te 
maken. In de tussentijd voeren andere 
instanties de druk echter ook op. Som-
mige banken houden bij de waardebe-
paling van opstal met een asbestdak 
al rekening met de saneringskosten. 
En steeds meer verzekeraars dekken 
de gevolgschade bij een asbestbrand 
niet meer. Er komen voor eigenaren 
dus steeds meer redenen om hun 
asbestdak te laten verwijderen. 

prioriteiten stellen
Voor de grotere risico’s in bepaalde ge-
bieden of bij bepaalde panden is ook 
nog weinig aandacht in het asbestbe-
leid. In de stimuleringsmaatregelen 
wordt bijvoorbeeld geen onderscheid 
gemaakt tussen gebouwen binnen of 
buiten de bebouwde kom. Dit terwijl 
de milieu- en gezondheidsrisico’s in 
stedelijk gebied veel groter zijn. Nu 
we steeds meer inzicht hebben, is het 
logisch om prioriteiten te gaan stellen 

en bepaalde groepen bijvoorbeeld 
extra te stimuleren. 
‘Het huidige subsidiebudget staat 
vast, maar ik wil graag nadenken hoe 
we het resterende budget van het Rijk 
zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten’, 
reageert Van Veldhoven. ‘We kunnen 
het via subsidie blijven verdelen op 
de manier zoals het nu gaat. Maar we 
kunnen ook kijken of we de problema-
tiek gerichter kunnen oplossen op 
plaatsen waar dat niet op een andere 
manier kan. Daar kijken we scherp 
naar. Net als naar de versnelling van 
het proces, want 2024 willen we halen.’

gedetailleerd inzicht
Het bezoek van de staatssecretaris 
wordt afgesloten met de feestelijke 
opening van de publieke Asbestkaart 
Drenthe. Op deze levende kaart 
staan alle nog te saneren daken en 
uitgevoerde saneringen. Er is ook een 
directe link naar de online zonnekaart, 
zodat eigenaren van asbestdaken 
direct kunnen zien of hun dak geschikt 
is voor zonnepanelen. 
De staatssecretaris complimenteert 

Drenthe met het initiatief om de 
asbestproblematiek zo gedetailleerd 
in kaart te brengen: ‘Ik heb vandaag 
heel veel gehoord en gezien. Om de 
versnelling in te zetten, moeten we 
eerst weten waar het asbest zit. Pas 
dan kun je gericht samenwerken of 
collectief in een groter gebied zoals 
een bedrijventerrein of een woonwijk.’

we moeten het samen doen
’Om in 2024 geen asbestdaken meer 
te hebben, is versnelling en opscha-
ling hard nodig’, sluit Van Veldhoven af. 
’Dat kan alleen als we het samen doen 
en alle schakels in de keten op elkaar 
aansluiten. Als we combinaties die in 
de ene gemeente gevonden worden 
ook elders toepassen, wordt het wiel 
niet steeds opnieuw uitgevonden. En 
sanering moet voor iedereen - bedrij-
ven en burgers - haalbaar zijn, door 
het proces slim in te richten met alle 
best practices die er zijn. We moeten 
allemaal ons steentje bijdragen: 
gemeenten, bedrijven, de weten-
schap, provincies en natuurlijk ook 
het Rijk.’ 
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InItIatIeven en InnovatIes rond 
saneren van asbestdaken
van inventarisatie tot
duurzame afvalverwerking

1inventarisatie 
asbestdaken

Een gedetailleerd overzicht van alle 
asbestdaken is een ideale basis voor 
een actieve aanpak door gemeenten 
en provincies. Hiermee kunnen ze 
eigenaren van asbestdaken gericht 
informeren. En op plekken waar veel 
asbestdaken liggen, is een collectieve 
aanpak mogelijk.

snel in kaart met luchtfoto’s 
NEO is specialist in geo-ICT en aardob-
servatie. Zij signaleren asbestdaken 
op basis van aangeleverde luchtfoto’s, 
panoramabeelden, obliekbeelden en 
hoogtedata. De ‘interpreteurs’ van 
NEO zijn opgeleid om hier een selectie 
uit te maken en conclusies te trekken. 
SGS Search voert een onafhankelijke 
controle uit. Na de eerste inventarisa-
tie is NEO in staat om tot vijf keer per 
jaar een update te verzorgen op basis 
van satellietbeelden. Hiermee kunnen 
gemeenten de voortgang bepalen en 
illegale sloop detecteren. Aanspre-
kende gemeenten als Den Haag, Delft 
en Rotterdam klopten al aan voor de 
geo-signalering van asbestdaken. 
 
www.neo.nl

2collectief 
inkopen 

Onder de naam Gemeenteloket As-
best richt iChoosr zich op de vraagkant 
van het asbestvraagstuk. Samen met 
gemeenten, die ook het gezicht zijn 
van het initiatief, faciliteren ze collec-
tief inkopen. De gemeente informeert 
huiseigenaren met asbest op het dak 
per brief over de wetgeving en de 
mogelijkheden voor saneren. Ze biedt 
aan om mee te doen met een collec-
tief. Hiervoor verwijzen ze de bewo-
ners naar een website. Daar kunnen 
deelnemers zich gratis en vrijblijvend 
inschrijven voor de sanering en het 
herplaatsen van een nieuw dak.
 
scherpe prijs en zonder zorgen
Op basis van de aanmeldingen 
verzorgt iChoosr de aanbesteding 
én een persoonlijke aanbieding voor 
alle inschrijvers. Breda is een van de 
eerste gemeenten waar dit concept 
is uitgerold. Daar accepteerde een 
derde van de 1200 geïnteresseerden 
het aanbod. Vooral omdat het zonder 
zorgen is en een stuk goedkoper dan 
individueel saneren. Zelfs bij een klein 
dakoppervlak (minder dan 35 m2 mag 
men zelf verwijderen) kiezen mensen 
regelmatig voor het gemak van col-
lectief saneren. 

drieledige aanpak
De aanpak van iChoosr werkt
drieledig:
1.  het volledig ontzorgen van particu-

liere dakeigenaren tegen een zeer 
scherpe prijs;

2.  het bieden van een aantrekkelijk 
werkpakket voor saneerders met 
het voordeel van capaciteitsbenut-
ting;

3.  het kosteloos reduceren van de op-
gave voor gemeentelijke overheden.

www.ichoosr.nl/collectief-asbest-
saneren 

4duurzame verwerking
van asbest

Op dit moment wordt met asbest 
vervuild afval nog gestort op stort-
plaatsen. In feite wordt het probleem 
dus verplaatst. Daarom onderzochten 
Tauw en KLB in opdracht van het 
Ministerie van IenW de mogelijkhe-
den voor duurzame verwerking van 
asbest. Eigenlijk kun je niet in zijn 
algemeenheid spreken over as-
besthoudend afval, maar zijn er drie 
verschillende afvalstromen:

1  Afval met een hoge hergebruiks-
waarde (bv. staal met asbest): de 
technieken voor hergebruik zijn hier 
heel ver.

2  Homogene asbesthoudende stro-
men (bv. asbestdaken): de techniek 
is er, maar er zijn knelpunten in de 
markt.

3  Niet homogene stromen (zoals 
bouw- of sloopaval): is nog erg lastig 
te scheiden en te recyclen.

 
recycling asbesthoudend staal  
Inmiddels ontstaan de eerste concre-
te plannen voor duurzame verwerking 
van asbestafval. Purified Metal Com-
pany (PMC) bouwt een fabriek om 
met asbest verontreinigd staalschroot 
te recyclen. Gevaarlijk afval wordt hier 
omgezet in een hoogwaardige grond-
stof voor de staalindustrie. Tijdens dit 
proces wordt de asbestvezel vernie-
tigd: die vormt geen gevaar meer voor 
mens en milieu. En dat tegen tarieven 
die concurreren met de stortkosten. 

www.purifiedmetal.com 

hyperspectrale camera
In de provincie Drenthe is de inven-
tarisatie van asbestdaken gedaan 
met een vliegtuig, uitgerust met een 
zogenoemde hyperspectrale camera. 
Elk object absorbeert en reflecteert 
zonlicht op zijn eigen unieke wijze. 
Ook asbest heeft een kenmerkende 
reflectie, maar die is voor het men-
selijk oog niet waarneembaar. Een 
hyperspectrale camera registreert 
deze specifieke reflecterende eigen-
schappen van asbest en herkent zo 
asbestdaken op afstand. 

Het plaatsen van nieuwe asbestdaken is in Nederland al 25 jaar 
verboden. Toch ligt er nog ongeveer 100 miljoen m2 asbesthou-
dende daken op schuren, scholen, bedrijfspanden en woningen. 
In 2017 is zo’n 10 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd. Dat proces 
moet dus flink versnellen als het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW) asbestdaken per 2024 verbiedt. Inmiddels 
ontstaan er de nodige initiatieven en innovaties die het proces 
rond het saneren van asbestdaken verbeteren, vereenvoudigen 
en dus versnellen.

 

3leaseconstructie
zonnepanelen

De overheid én de markt dragen 
ook met financieringsconcepten 
bij aan een versnelling van de 
verwijdering van asbestdaken. 
Kingspan doet dat bijvoorbeeld 
met een leaseconstructie. In 
één proces wordt het asbestdak 
vervangen door een brandveilig dak 
met zonnepanelen. De investering 
wordt volgens een leaseconstructie 
terugbetaald aan Kingspan. Als de 
leasetermijn afloopt, vervallen de 
maandelijkse kosten, maar blijft de 
energiebesparing. Na maximaal 15 
jaar zijn alle sanerings- en inves-
teringskosten gedekt. Bovendien 
wordt asbestsanering gekoppeld 
aan iets positiefs, namelijk duur-
zaamheid.
 
www.kingspanfutureproof.nl 
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ontwikkeld, waarmee de actuele infor-
matie altijd en overal te raadplegen is.’

GebiedsGerichte aanpak
De uitkomsten van de inventarisatie 
zijn de basis voor een gemeenschap-
pelijke aanpak van de provincie met 
gemeenten, omgevingsdiensten en 
saneringsbedrijven. Schouten: ‘Er is 
gekozen voor een gebiedsaanpak. 
In overleg met de Gelderse regio’s 
kijken we hoe we met elkaar kunnen 
samenwerken. Dat is veel gemakkelij-
ker en efficiënter dan het wiel steeds 
opnieuw uitvinden.’
De provincie steunt bijvoorbeeld het 
initiatief Asbesttrein Achterhoek. Ook 
Asbestschakel richt momenteel in 
Gelderland een coöperatie op. Beide 
initiatieven helpen gemeenten bij een 
gebiedsgerichte aanpak van de asbest-
sanering. ‘Zo’n collectieve benadering 
is heel effectief’, volgens Schouten. 
‘De uitvoering is efficiënter en 
bewoners worden in het hele traject 
begeleid en ontzorgd, daardoor komen 
ze ook sneller in beweging. Zeker 
onder particulieren is het aanstaande 

Een versnelling van de sanering is heel 
hard nodig. De provincie Gelderland 
neemt hierin haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. ‘We zijn een 
versnellingsprogramma gestart om dit 
proces aan te jagen en  gemeenten 
en omgevingsdiensten in stelling te 
brengen’, vertelt Schouten. ‘Om dat 
goed te doen, moet je exact - tot op 
huisniveau - weten waar asbestdaken 
liggen. Alleen dan kun je de aanpak 
specifiek richten op bepaalde gebie-
den. Daarom hebben we een precisie-
inventarisatie laten doen.’ 

asbestdaken Gedetailleerd in beeld 
Eerst zijn beschikbare (lucht)beelden 
automatisch geanalyseerd. Daarna 
zijn de geselecteerde beelden visueel 
beoordeeld op asbestverdachte daken. 
‘Zo’n inventarisatie is naar schatting 
85% nauwkeurig’, legt Schouten uit. 
‘De komende maanden wordt dit 
verder uitgewerkt en op huisniveau 
gecontroleerd. Zo moet de inventa-
risatie aan het eind van het jaar 95% 
kloppend zijn. Alles wordt bijgehouden 
in een digitale tool. Er is ook een app 

provincie Gelderland 
zet alles op alles 
voor sanerinG van
asbestdaken

Het asbestdakenvraagstuk is groot. Alleen al in Gelderland ligt er nog 
minimaal 20 miljoen m2 asbest op daken. ‘Dat is echt ongelofelijk 
veel. We zullen er enorm aan moeten trekken om al deze daken voor 
2024 te verwijderen’, aldus Bea Schouten, gedeputeerde van provin-
cie Gelderland. ‘De provincie gaat daar vol voor. Als we dat met elkaar 
doen, gaat het lukken. Maar ook dan is het niet eenvoudig.’
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asbestdakenverbod nog lang niet altijd 
bekend. Veel agrariërs weten het wel, 
maar een collectieve aanpak is een 
concrete aanleiding om er ook echt 
mee aan de slag te gaan. Alles is dan 
goed geregeld tegen een lager tarief 
dan als ze het alleen doen.’

inventarisatie financierinGs-
moGelijkheden
De provincie heeft niet alleen het aantal 
en de locatie van de asbestdaken in 
kaart gebracht, maar ook de financie-
ringsmogelijkheden voor sanering. 
‘Er is geïnventariseerd waar en onder 
welke voorwaarden bedrijven en 
particulieren hun financiering kunnen 
regelen. We realiseren ons namelijk dat 
lang niet iedereen een sanering makke-
lijk zelf kan betalen. Zeker bij agrariërs, 
maar ook bij particulieren kan dat soms 
flink in de papieren lopen.’

risicoGroepen onder aGrariërs en 
particulieren
Ook de groepen waar mogelijk 
financieringsproblemen ontstaan 
zijn in kaart gebracht. ‘Dat was niet 
eenvoudig’, verklaart Schouten. ‘De 
financiële gegevens van mensen zijn 
niet openbaar. Daarom is een schatting 
gevraagd aan een 40-tal deskundigen 
op dit gebied. Daar kwam steeds 
ongeveer hetzelfde beeld uit: zo’n 5% 
van alle eigenaren van asbestdaken 
kan de sanering niet zelf financieren. 
Een klein gedeelte daarvan is parti-
culier. Veruit het grootste deel van 
de kwetsbare eigenaren is agrariër. 
Bij boerenbedrijven zonder opvolging 
en met weinig investeringsruimte 
ontstaan de meeste problemen. Maar 
ook andere agrariërs hebben soms 
onvoldoende middelen om hun asbest-
dak te vervangen.’
‘Deze groep kwetsbare eigenaren moet 
geholpen worden’, vindt Schouten. ‘Als 
hun dak in 2024 niet gesaneerd is, zijn 
ze niet meer verzekerd en worden er 

boetes opgelegd. De kosten lopen dan 
steeds verder op, terwijl deze mensen 
juist weinig te besteden hebben. We 
gaan Nederland alleen asbestdakenvrij 
krijgen als het Rijk met een oplossing 
komt voor dit grote maatschappelijke 
probleem. De overheid kan hen steu-
nen met bijvoorbeeld een renteloze 
lening, vergelijkbaar met de huidige stu-
dielening, die mensen heel geleidelijk 
kunnen afbetalen. 

lanGer subsidie
Het aflopen van de subsidie op het sa-
neren van asbestdaken baart Schouten 
ook zorgen. De huidige subsidierege-
ling stopt als het budget op is. Zoals 
het er nu naar uitziet is dat halverwege 
of eind 2019. ‘De subsidie moet zeker 
heel 2020 en wat mij betreft ook in 
2021 nog doorlopen. De versnelling 
komt nu eindelijk op gang, maar we 
zijn er nog lang niet. Er ligt nog enorm 
veel asbest op daken, dus ondersteu-
ning door de overheid is echt nog een 
aantal jaar hard nodig.’
‘Het asbestdakenverbod is een stevige 
maatregel, om goede redenen waar ik 
helemaal achter sta. Maar het wordt 
wel dwingend opgelegd aan mensen 
die daar vaak geen rekening mee 
hebben gehouden. Asbestdaken zijn, 
net als alle andere daken, na 30 jaar 
lang niet altijd aan vervanging toe. Er 
ligt dus een verantwoordelijkheid bij 
de Rijksoverheid om eigenaren van 
asbestdaken te steunen.’

hoe eerder hoe beter
De strenge regelgeving in de asbest-
sanering draagt volgens Schouten niet 
bij aan een versnelling. ‘Van saneer-
ders hoor ik regelmatig dat de regel-
geving het proces behoorlijk vertraagt. 
Door eindcontroles of het van tevoren 
aan- en afmelden van projecten, 
kunnen ze niet door als een sanering 
eerder klaar is dan gepland. En ook 
voor de broodnodige innovatie kan de 

regelgeving soepeler. Natuurlijk moet 
er goed, gezond en veilig gewerkt wor-
den, maar ook nuchter en praktisch.’ 
‘Ook wat betreft personeel hebben 
saneerders het lastig. Nu de bouw  
aantrekt, is het moeilijk om voldoende 
personeel te vinden en te houden. Het 
gebrek aan mankracht en de toene-
mende vraag maakt saneren de ko-
mende jaren duurder. Dus hoe eerder 
we het aanpakken hoe beter!’ 
Hoe eerder hoe beter geldt ook voor 
de bekrachtiging van het verbod, vindt 
Schouten. ‘We moeten definitief af 
van de onzekerheid over de deadline. 
Daarvoor is het van groot belang dat 
de Tweede Kamer zo snel mogelijk 
het asbestdakenverbod agendeert en 
bekrachtigt.’

volle kracht vooruit
De provincie gaat volle kracht vooruit 
om Gelderland voor 2024 te ontdoen 
van alle asbestdaken. ‘We gaan door 
met de gebiedsgerichte benadering. 
In veel regio’s lopen pilots voor een 
gezamenlijke aanpak van asbestsane-
ring. We zijn in gesprek met Land- en 
Tuinbouw Organisatie LTO. Ook de 
pilot ”zonnige daken” richt zich op 
bedrijven. Maar we kijken ook hoe we 
particulieren kunnen ondersteunen. 
Bijvoorbeeld in samenwerking met 
corporaties en met een initiatief als 
iChoosr voor collectief inkopen van 
asbestsanering onder particulieren. 
Zo ondersteunt de provincie allerlei 
vernieuwingen om de sanering van 
asbestdaken te versnellen.’
‘We willen een grote slag maken 
door de asbestdakenproblematiek te  
koppelen aan de energietransitie. We 
zoeken hiervoor ook geld in Europa. 
Het zou heel mooi zijn als we een groot 
deel van de verwijderde asbestdaken 
kunnen vervangen door daken met zon-
nepanelen. Zo koppelen we asbestsa-
nering aan iets positiefs als energiebe-
sparing en klimaatverbetering.

‘ Zeker onder particulieren is het 
aanstaande asbestdakenverbod 
nog lang niet altijd bekend.’

bea schouten

Gedeputeerde van 
provincie Gelderland
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een derde van de in-
dustriële organisaties 
is in het afgelopen 
jaar geconfronteerd 
met een asbestca-
lamiteit. Het gaat 
dan met name om 
bedrijfsmatige cala-
miteiten (zoals een 
lek in een leiding), 
waarbij eerst asbest 
verwijderd moet 
worden. opvallend is 
dat meer dan 40% van 
de organisaties geen 
procedure heeft hoe 
om te gaan met een 
calamiteit.

Bent u in het afgelopen 
jaar geconfronteerd met 
een asbestcalamiteit? 
•ja  •nee

2018

35%65%

Ja

Heeft u een calamiteitenprocedure voor asbestcalamiteiten?

2018
57%

2018
17%

2018
26%

2017
65%

2017
15%

2017
20%

Nee, maar we zijn wel van 
plan om deze binnen een jaar 
op te stellen

Nee, en we zijn niet van plan 
om hier binnen een jaar mee 
van start te gaan

2016
52%

2016
26%

2016
22%

Het Verenigd 
industrie-overleg as-
best (Via) is nog altijd 
relatief onbekend in 
de industrie.

Bent u bekend 
met de VIA?

 ja    nee

2018 33%67%

2017 35%65%

2016 33%67%

slechts een derde van 
de industriële organi-
saties beschikt over 
voldoende kennis om 
de onderzoeksvraag 
voor een asbestinven-
tarisatie goed te for-
muleren. Vaak wordt 
de expertise van een 
asbestsaneerder 
of andere adviseur 
ingevlogen.

Beschikken uw medewerkers over de inhoudelijke kennis om deze onderzoeksvraag goed te formuleren? 

Ja Nee Nee, maar hier werken we 
aan

Nee, we werken samen met 
de saneerder of een andere 
adviseur om de  onderzoeks-
vraag goed te formuleren

2018
40%

2018
17%

2018
4%

2018
39%

2017
35%

2017
21%

2017
11%

2017
33%

iNdustrie



ASBESTFEITEN MAGAZINE 201840 41 2018 ASBESTFEITEN MAGAZINE Calamiteit van dag tot dag  hoofdstuk 4hoofdstuk 4 Calamiteit van dag tot dag

NieuwegeiN Niet baNg om regie 
te pakkeN bij grote asbestbraNd

zaak om zo snel mogelijk de toegangs-
wegen naar het bedrijventerrein weer 
open te hebben. Daar is met man 
en macht aan gewerkt. De wegen 
moesten schoon, zodat de bedrijven 
weer bereikbaar waren en zodat we 
op het terrein en in de panden aan de 
slag konden.’ 
 
duidelijke foCus
Bij zo’n calamiteit is het volgens de 
projectleider belangrijk dat er een 
slagvaardig team van experts klaar 
staat. ‘Wij hebben een intern project-
team samengesteld dat zich richtte op 
belangrijke thema’s als communica-
tie, sanering, financiën en juridische 
zaken. We wilden zaken goed af kun-
nen tikken, en dus kwam er ook een 
stuurgroep met hierin de gemeente-
secretaris, burgemeester, wethouders 

In de nacht van 30 oktober woedde 
er een flinke brand op het bedrijven-
terrein De Liesbosch in Nieuwegein. 
Omdat er bij het getroffen bedrijf as-
bestplaten in het dak verwerkt waren, 
was al snel duidelijk dat er asbest was 
vrijgekomen. In eerste instantie dacht 
de brandweer dat de verontreiniging 
beperkt was gebleven tot het bedrij-
venterrein zelf. Na gespecialiseerd 
onderzoek bleek het verspreidings-
gebied vele malen groter. Onder 
andere de provinciale weg, toegangs-
wegen, bermen en het bos waren 
verontreinigd. 

frisse kijk
Voor geen enkele gemeente is zo’n 
grote asbestbrand aan de orde van de 
dag. ‘Voor ons was het in ieder geval 
de eerste keer dat we hiermee gecon-

en leden van de projectgroep. Dan 
was er ook het overleg met experts 
als SGS Search. Wij wilden tijdens 
het proces met specialisten kunnen 
sparren, onder andere om goed inzicht 
te krijgen in de consequenties van ons 
handelen.’

geld, ook een belangrijke faCtor
Toch zul je als gemeente uiteindelijk 
zelf keuzes moeten maken, is de 
overtuiging van Mulderij. ‘Het gaat 
eerst en vooral om de veiligheid 
van mensen en omgeving. Maar er 
komen ook veel belangen samen. Zo’n 
asbestbrand kost ontzettend veel geld. 
De verantwoordelijkheden moeten 
dus op de juiste plek komen te liggen. 
Voor ons was het belangrijk om zaken 
op een manier te regelen waar we 
als gemeente achter stonden. Deze 

duidelijkheid én een goede commu-
nicatie hierover hebben uiteindelijk 
een positieve uitwerking op het hele 
traject. Als gemeente beschikten we 
zo over een basis waarop we terug 
konden vallen.’ 

reChtlijnig
Als verantwoordelijke partij neem je 
niet altijd de meest populaire beslissin-
gen, ervaarde de gemeente Nieuwe-
gein. ‘Zo besloten wij al snel dat wij 
het schoonmaken van de openbare 
wegen en bermen voor onze rekening 
namen. Woensdag hadden we hier 
een gesprek over met alle eigenaren 
van de panden. We kwamen dus met 
de boodschap dat zij verantwoordelijk 
werden gesteld voor hun eigen bedrij-
ven en alles hieromheen in basis zelf 
moesten regelen. Dat zijn geen mak-

‘ voor een asbest-
brand is geen 
blauwdruk’ 

fronteerd werden’, vertelt Mulderij. 
Nadat eerst de gebruikelijke Gecoör-
dineerde Regionale Incidentenbestrij-
ding Procedure (GRIP) was ingezet, 
werd hij als projectleider aangewezen. 
‘Ik kom niet uit de milieuhoek. Wel ben 
ik goed in het leggen van verbindingen 
en het aansturen van processen. Na-
tuurlijk schrik je in eerste instantie van 
een asbestbrand. Al snel neemt het 
verantwoordelijkheidsgevoel het over.’

eerst de belangrijke
toegangswegen
De eerste dagen na de brand zat de 
gemeente Nieuwegein vooral in de 
doe-modus. ‘Het draait dan allemaal 
om het stellen van de juiste priori-
teiten. Dinsdagmiddag hadden we 
de grenzen van de verontreiniging 
haarscherp in beeld. Voor ons was het 

In oktober 2017 ging een leegstaand
pand op bedrijventerrein De Liesbosch
in Nieuwegein in vlammen op.

Nieuwegein werd in het najaar van 2017 geconfronteerd met een flinke asbestbrand. Zoals gebruikelijk, 
namen ervaren hulpverleners in de eerste uren het initiatief voor de operationele leiding van de calamiteit. 
Maar dan. Dan gaat de verantwoordelijkheid toch echt naar de gemeente, voor wie dit geen dagelijkse 
kost is. Hoe heeft de gemeente Nieuwegein deze calamiteit ervaren? Was het moeilijk om als relatieve 
leek onder extreme omstandigheden de juiste keuzes te maken? Jurgen Mulderij, projectleider van de 
gemeente Nieuwegein, geeft inzicht.



ASBESTFEITEN MAGAZINE 201842 43 2018 ASBESTFEITEN MAGAZINE Calamiteit van dag tot dag hoofdstuk 4hoofdstuk 4 Calamiteit van dag tot dag

dag 1: 
het verontreinigde gebied haarsCherp in kaart
‘De eerste uren na de brand ligt de verantwoordelijkheid bij ervaren hulpverleners. 
Commando Plaats Incident (CoPI) is een team van hoogste in rang aanwezige 
leidinggevenden van de hulpdiensten. Op basis van de Gecoördineerde Regionale 
Incidentenbestrijding Procedure (GRIP) zetten zij de eerste lijnen uit. Zij schakel-
den bijvoorbeeld SGS Search in om het verontreinigde gebied in kaart te brengen. 
Communicatie is vanaf het eerste moment belangrijk. Al ’s nachts is het commu-
nicatieteam van de gemeente opgetuigd. Toch is het onmogelijk om in de eerste 
uren al alle vragen te beantwoorden en alle getroffen bedrijven te benaderen. 
Simpelweg omdat je nog niet beschikt over alle informatie. ’s Middags ben ik als 
projectmanager voor de gemeente Nieuwegein aangesteld.’ 

dag 2:
heel veel beslissingen 
‘Dit is de dag van de beslissingen. Het verontreinigde gebied is in kaart. Op basis 
hiervan komen allerlei cruciale vragen bovendrijven: waar liggen de verantwoor-
delijkheden van de gemeente, waar liggen de verantwoordelijkheden van de eige-
naren en wat doe je eerst? We hebben ook gezorgd voor een informatiecentrum 
in het gebied zelf (de keet), zodat er een centraal punt was waar iedereen terecht 
kon met vragen en voor advies.’ 

dag 3: 
de kraCht van helder CommuniCeren
‘De belangrijke beslissingen zijn gemaakt. Ook nu is het zaak om heel duidelijk te 
communiceren. Wij hadden op deze dag bijvoorbeeld een overleg met de eigena-
ren van de panden gepland om aan te geven wie waar verantwoordelijk voor was. 
De eerste dag al zorgden we voor een interactieve kaart op onze site, zodat alle 
belanghebbenden konden zien wat de actuele status was. Deze kaart was een 
belangrijke factor in onze communicatie. De kaart werd dagelijks ge-updatet.’ 
  
week 1 tot en met week 4:
de grootste bulk gesaneerd
‘In deze periode lag de focus bij het bedrijventerrein, waarbij er dus ook veel 
verantwoordelijkheid bij de eigenaren zelf lag. Wij stelden ons als facilitator op, 
zorgden voor soepele processen, goede communicatie en voor de sanering van 
de openbare gebieden.’ 

van maand 1 tot en met maand 4: 
tijd voor de omliggende omgeving
‘De impact van een asbestbrand is groot. Nadat het bedrijventerrein schoon was, 
hebben we ons gericht op de verontreinigde bermen, het bos, en het volkstuinen-
complex. Het gebied was groot, dus dit is ook een klus die veel tijd kost. Einddoel 
was om zo snel mogelijk geen rode plekken meer op onze kaart met verontrei-
nigde gebieden te hebben. Medio april 2018 vinkten we het laatste gebied af. We 
hopen dat 1 juli het eigen terrein van de veroorzaker van de brand ook schoon is.’

kelijke gesprekken, maar we wilden 
tijdens het hele proces vooral duidelijk 
zijn. Overigens is deze boodschap zeer 
positief opgepakt. Het snel schoon 
krijgen van de bedrijven en het terrein 
bleek het gemeenschappelijke doel.’

informatieCentrum als middelpunt
De gemeente Nieuwegein wilde gedu-
rende het hele traject vooral bereik-
baar zijn en stelde zich daarom bewust 
op als facilitator. Al heel snel - op 
dinsdagochtend - stond er middenin 
het schoongemaakte gebied een keet 
waar iedereen met vragen terecht kon. 
‘Dat bleek een gouden zet. Als je als 
eigenaar van een pand aansprakelijk 
wordt gesteld, dan wil je wel weten 
waar je terecht kunt. Dan wil je vooruit 

kunnen ook. Normaal moet er vóór 
de daadwerkelijke sanering eerst 
een aanvraag worden gedaan bij het 
Omgevingsloket. Wij hadden het zo 
geregeld dat er op basis van goedge-
keurde inventarisatierapporten alvast 
gesaneerd mocht worden.’

en dan?
Binnen drie weken was het bedrij-
venterrein grotendeels schoon. ‘Wat 
ons betreft was dit een afzienbare 
periode, waar we tevreden over zijn. 
Dit waren ook de meest hectische 
weken. De maanden erna hebben we 
onder andere de bermen, het fietspad 
en de bossen schoongemaakt. Ook 
dan moet je belangrijke beslissingen 
blijven maken, waar je vooraf niet over 
hebt nagedacht. Kies je binnen het 
verontreinigde gebied bijvoorbeeld 
voor “hand-picking” of afgraven? Wij 
kozen voor het laatste. Nu zijn we 
bezig om alle bermen opnieuw in te 
richten.’

daadkraChtig nieuwegein
De impact van een asbestbrand is 
groot, beaamt de gemeente Nieuwe-
gein. Toch zijn er ook positieve kanten 
te benoemen. Mulderij: ‘Zo zijn wij 
erachter dat we als gemeente over 
daadkracht beschikken. Dat er hier in 
een crisissituatie betrokken mensen 
opstaan die ergens 200% voor gaan. 
Na drie weken was alle bedrijvigheid 
op De Liesbosch terug. En natuurlijk 
hebben we tijdens het traject ook 
mensen teleurgesteld. Zo waren er 
bijvoorbeeld frustraties bij mensen 
die lang hun volkstuin niet op konden. 
Toch denk ik dat we de juiste prioritei-
ten hebben gesteld. Voor een asbest-
brand is geen blauwdruk, maar vlieg 
de zaken vooral aan op een manier 
waar je achter staat.’ 

jurgen mulderij

projectleider jurgeN mulderij Neemt oNs mee

wat komt er tijdens een
asbestbrand op je af?

projeCtleider
gemeente nieuwegein
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Is uw gemeente of 
regio in het afgelopen 
jaar geconfronteerd 
met één of meerdere 
asbestcalamiteit(en)? 

 ja    nee

Heeft deze asbest-
calamiteit tot 
aanpassingen in uw 
calamiteitenprotocol 
geleid?

2018
5%

Ja, dit is volledig herzien Ja, we hebben enkele 
aanpassingen gedaan

Nee, we hebben geen 
aanpassingen gedaan

Nee, we hebben geen
calamiteitenprotocol

2018
26%

2018
64%

2018
5%

Het aantal gemeenten 
en omgevingsdien-
sten dat met het 
landelijk asbest-
volgsysteem (laVs) 
werkt, stijgt fors.

Werkt u met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)? 

2018
78%

Ja Nee, maar we zijn dit wel 
van plan

Nee, we zijn dit niet 
van plan

2018
7%

2018
15%

2017
48%

2017
8%

2017
44%

steeds meer gemeen-
ten en omgevings-
diensten hebben een 
goed beeld van de 
asbestdaken in hun 
regio, en hebben 
hier ook beleid voor 
ontwikkeld. minder 
dan de helft van de 
organisaties komt ook 
echt tot actie om het 
saneren van asbest-
daken te stimuleren.

Heeft u een goed beeld van het totaal aantal vierkante 
meters asbestdak in uw gemeente of regio?

 ja    nee

2018 51%49% 2017 32%68% 2016 16%84%

Heeft u beleid ontwikkeld om het asbestdakenvraagstuk 
in uw regio aan te pakken?

Ja Nee, maar we zijn dit wel 
van plan

Nee, we zijn dit niet 
van plan

2018
25%

2018
65%

2018
10%

2017
11%

2017
72%

2017
17%

Zijn er in uw gemeente of regio al maatregelen genomen 
om het saneren van asbestdaken voor 2024 te stimuleren?

 ja    nee

2018 45%55% 2017 44%56% 2016 36%63%gemeeNteN eN
omgeViNgsdieNsteN

2018
64%36%bijna twee derde 

van de gemeenten en 
omgevingsdiensten 
werd in het afgelopen 
jaar geconfronteerd 
met een asbest-
calamiteit, zoals 
een asbestbrand. in 
bijna een derde van 
de gevallen leidde 
de calamiteit tot een 
aanpassing in het 
calamiteitenprotocol.
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buitenland actief. Ik zie zeker verschil-
len in de aanpak van asbest. Zo weet 
ik dat er in Nederland met geavanceer-
de SEM-microscopen gewerkt wordt 
om asbestvezels te identificeren. Hier 
werken we met PLM-microscopen. 
Ook worden de waarden anders 
geduid. Daar waar jullie spreken over 
100.000 vezels/m3, hebben wij het 
over 0.01 vezels/m3 . We hebben het 
dus over hetzelfde, maar de perceptie 
is anders. Zo’n waarde klinkt toch 
beduidend lager. Er zijn ook overeen-
komsten: óók in Engeland is er nog 
ontzettend veel asbest te verwijde-
ren, met name in scholen en andere 
gebouwen.’

‘In Engeland is er vanuit de overheid 
al decennialang aandacht voor de 
gevaren van asbest. In 1985 kwam er 
een verbod op bruin en blauw asbest. 
In 1999 was het totaalverbod een feit. 
De piek rondom de bewustwording 
van asbest lag van 2006 tot 2012. 
Niemand kon meer om de gevaren 
van asbest heen. De regelgeving werd 
aangescherpt, er waren overal spotjes 
met waarschuwingen over asbest te 
zien, iedereen die met asbest werkte, 
moest getraind worden. Asbest was 
“booming”, met als resultaat dat veel 
bedrijven kans zagen om hier geld 
mee te verdienen. Het is onvoor-
stelbaar hoeveel asbestbedrijven 
er in Engeland zijn: kleine en grote, 
serieuze en minder serieuze. Resultaat 
is dat de prijzen voor asbestonderzoek 
verbijsterend laag zijn. De competitie 
is ongekend. Als kwalitatieve speler 
binnen de markt, is dit een lastige 
positie. We zijn daarom ook veel in het 

een
globaal 
beeld van 
asbest Paul kIng

busIness rIsk and
technIcal Manager sgs
MIs envIronMental

Inmiddels worden de geva-
ren van asbest in veel landen 
onderkend. Dat neemt niet weg 
dat ieder land zijn eigen geschie-
denis met asbest heeft. Vanuit 
die historie ontwikkelen landen 
een specifieke manier om met 
asbest om te gaan. In Neder-
land is een evoluerend proces 
gaande. De overheid zet lijnen 
uit. Marktpartijen zijn het niet al-
tijd met elkaar eens, maar blijven 
wel in gesprek. We gebruiken 
de meest geavanceerde technie-
ken om asbest te verwijderen. 
Maar wat is de status in andere 
landen? Om een “globaal” beeld 
te krijgen, spraken we met SGS-
collega’s die asbestexpert zijn in 
Engeland, Spanje en Australië. 

OvervOlle engelse 
asbestmarkt

‘Asbest is en blijft in Spanje een lastig 
onderwerp. Dat heeft alles met ons 
verleden met asbest te maken. De 
overheid heeft zich lang niet bemoeid 
met asbest. Hierdoor zijn er bijvoor-
beeld ook geen specifieke standaar-
den voor inventarisatie. Het zijn vooral 
bedrijven en gebouweigenaren die 
de kar moeten trekken en het wiel 
keer op keer opnieuw uit moeten 
vinden. Dat het een lastig onderwerp 
is, betekent niet dat er geen aandacht 

voor is. Spanjaarden zijn wel degelijk 
bezorgd. Het was groot nieuws toen 
er in de gebouwen van een Spaans 
tv-station asbest werd gevonden, en 
daar medewerkers aan overleden zijn. 
Ik durf te stellen dat bedrijven asbest 
beschouwen als een van hun grootste 
bedreigingen. Samen met asbest-
experts zijn ze druk bezig om asbest 
te beheersen en te verwijderen. Er 
is zeker een inhaalslag te maken, 
aangezien asbest relatief laat onder 
de scope van industriële hygiëne is 
komen te vallen. Dit alles maakt het 
werkveld voor ons erg interessant. Er 
is veel asbest weg te halen en doordat 
we via SGS onderdeel zijn van een 
globaal netwerk, kunnen we samen 
met bedrijven onze eigen standaarden 
ontwikkelen om asbest te controleren. 
Overigens zijn we niet alleen in Spanje 
actief. We doen ook veel asbestwerk 
in bijvoorbeeld Kenia, Angola en Nige-
ria. Ik denk dat het belangrijk is om de 
kennis die we binnen ons wereldwijde 
netwerk hebben over heel de wereld 
te verspreiden, vooral richting landen 
die onze expertise hard nodig hebben. 
Vanuit Madrid reizen we in ieder geval 
heel de wereld over.’   

spaanse bedrijven 
als kartrekker

IngnacIo escandón 
blanco

envIronMent, health &
safety oPeratIons
Manager sgs technos

‘Australië heeft helaas een lange 
historie met asbest. Van 1950 tot 1980 
waren we een van de koplopers als 
het ging om het hoogste gebruik van 
asbest per hoofd van de bevolking. Tot 
1984 werd er hier asbest gedolven. 
Sinds 2003 geldt er een totaalverbod. 
Omdat er hier gedurende een heel 
lange tijd veel asbest gewonnen en 
geïmporteerd is, is het logisch dat 
er overal asbest in overvloed is. Veel 
van onze bodem is verontreinigd. In 
een derde van de Australische huizen 
is asbest verwerkt. Gelukkig neemt 
de overheid verantwoordelijkheid en 
wordt er alles aan gedaan om het tij te 
keren. De wetgeving is vanuit verschil-
lende hoeken tot in detail geregeld. 
Ons asbestteam in Sydney is in 2002 
opgericht. Er was een grote vraag en 
daar zijn we op ingesprongen. We 
focussen ons puur op asbestinventari-
saties. Het grootste deel van ons werk 
bestaat uit bodemonderzoek. Doordat 
asbest heel lang een van de meest 
gebruikte bouwproducten in Australië 
was, is met asbest verontreinigde 
grond ook veruit de meest voorkomen-
de vervuiling. Overigens heerst er in 
Australië een strikte scheidslijn tussen 
inventarisaties en analyses. Alles om 
belangenverstrengeling te voorkomen. 
De concurrentie binnen onze markt is 
groot; de prijzen zijn laag. Wij blijven 
echter altijd vasthouden aan kwaliteit. 
We zijn hier in Sydney het expertise-
centrum van Australië. Het is leerzaam 
om te volgen wat er in het buitenland 
gebeurt. Zo blijf ik die mobiele labo-
ratoria in Nederland indrukwekkend 
vinden.’ 

alles Om in 
australië het 

tij te keren

ravee sIvasubraManIaM

envIronMent, health & 
safety hygIene teaM leader 
sgs australIa 

PAUL KING

INGNAcIo EscANdóN BLANco

RAvEE sIvAsUBRAmANIAm
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Nadat asbest in 1998 verboden werd 
in België, ging Eternit in India nog tot 
2002 door met het produceren van 
asbesthoudende producten. ‘Environ-
mental racism’, noemt de Belgische 
filmmaker Daniel Lambo het: bedrijven 
die met schadelijke producten werken, 
plaatsen hun fabrieken vaak in afgele-
gen regio’s, waar de mensen kampen 
met werkloosheid en armoede. In 
de documentaire ‘Ademloos’ vraagt 
de filmmaker zich af hoe het kan dat 
asbest nog altijd geproduceerd wordt 
in ontwikkelingslanden. 
Lambo groeide zelf op in het Belgische 
Kapelle-op-den-Bos, een dorp dat 
een groot deel van de vorige eeuw 
in de schaduw stond van de Eternit 
fabriek. Eternit was ooit de grootste 
asbestproducerende multinational ter 
wereld. Nadat asbest in Europa werd 
verboden, zette Eternit de productie 
van asbest in ontwikkelingslanden nog 
jarenlang door.
In de film neemt Lambo de kijker mee 
naar het dorpje Kymore in Centraal-
India. Hij zoomt in op de levens van 
mensen die noodgedwongen op een 
asbeststort leven. Hij praat met de 
lokale bevolking over hun (gebrek aan) 
kennis over asbest en hoe het werken 
met asbest hun leven heeft beïnvloed. 
Lambo laat met deze documentaire 
zien dat de asbestproblematiek nog 
lang niet de wereld uit is. 

‘ademloos’ ging in wereldpremière op het Mooov 

filmfestival en won daar de publieksprijs. 

de trailer van de documentaire is te bekijken op 

Youtube, onder de zoekterm ‘ademloos trailer’. 

hoofdstuk 5 asbest over de grens

belgische docuMentaire 
over wereldwijde
asbestprobleMatiek
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asbestcalamiteiten, zoals een onverwachte 
asbestvondst, komen zeer regelmatig voor in de 
installatiebranche. Het goede nieuws is dat 9 
van de 10 installatiebedrijven hierop voorbereid 
zijn met een procedure voor asbestcalamiteiten.

Heeft u in het afgelopen 
jaar te maken gehad 
met een asbestcala-
miteit? 

 ja    nee

 Ja
 Nee, maar we zijn wel van 

plan om deze binnen een jaar 
op te stellen

 Nee, en we zijn niet van 
plan om hier binnen een jaar 
mee van start te gaan

iNstallatiebraNcHe

Heeft u een procedure 
voor asbestcalamiteiten?

Het aantal installatiebedrijven dat vraagt om een asbestinventarisatie voor-
afgaand aan werkzaamheden, stijgt. bijna 1 op de 5 installateurs start toch 
met een klus als er geen asbestinventarisatie aanwezig is. 

Vragen de medewerkers in uw organisatie opdrachtgevers naar een asbestinventa-
risatierapport en eventuele eindcontroles voordat ze werkzaamheden uitvoeren aan 
oudere gebouwen en installaties (van voor 1994)?

2018
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2018
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2018
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2018
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2018
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2017
58%

2017
19%

2017
8%

2017
4%

2017
11%

2016
63%

2016
17%

2016
11%

2016
0%

2016
9%

Wat doen de medewer-
kers in uw organisatie 
als er geen asbestin-
ventarisatie aanwezig 
is bij werkzaamheden 
aan oudere gebouwen 
en installaties (van voor 
1994)?

Zij starten toch met de klus Zij geven bij de opdrachtge-
ver aan de klus niet te starten 
zonder asbestinventarisatie

Zij laten zelf een asbestinven-
tarisatie uitvoeren, op kosten 
van onze organisatie

Ja, bij het uitbrengen van 
een offerte

Ja, bij het plannen van een 
klus

Ja, bij start werkzaamheden Nee, nooit Nee, zijn wel van plan om 
hier binnen een jaar mee van 
start te gaan

Anders

2018
18%

2018
64%

2018
3%

2018
15%

2017
19%

2017
50%

2017
0%

2017
31%

2016
19%

2016
67%

2016
0%

2016
14%

20162017 96%

4% 5%

92%

3%

meer dan de helft 
van de installateurs 
vraagt in de organi-
satie aandacht voor 
veilig werken met 
keramische vezels. 

Is er binnen uw
organisatie aandacht 
voor keramische vezels?

 Ja, in ons beleid is opge-
nomen hoe onze medewer-
kers veilig kunnen werken 
met keramische vezels

 Nee, maar we zijn wel 
van plan hier binnen een jaar 
aandacht voor te vragen

 Nee, en we zijn niet van 
plan hier binnen een jaar 
aandacht voor te vragen

2018 59%31%

10%

2017 70%20%

10%

2016 47%38%

15%

2018 84%16%

2018

6%

91%

3%
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asbest in Het
Hier en nu

‘IAS staat voor de rechten van asbestslachtoffers met mesothelioom of asbes-
tose. We adviseren de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een 
tegemoetkoming van de overheid, en bemiddelen tussen (ex-) werkgevers en 
(ex-)werknemers over een schadevergoeding. Voor ons heeft het 25-jarige verbod 
op asbest twee kanten. Aan de ene kant is het wrang. Het verbod had er eerder 
kunnen zijn, om slachtoffers te voorkomen. Maar we willen als instituut ook 
vooruit kijken. Duidelijk is dat op lange termijn het aantal slachtoffers door het 
totaalverbod gaat afnemen. In plaats van honderden slachtoffers, zullen het er op 
den duur tientallen zijn. Toch blijft asbest voor ons actueler dan actueel. Dat heeft 
alles te maken met de lange latentietijd bij mesothelioom en de heftigheid van de 
ziektes. Mensen die jaren geleden met asbest in aanraking zijn gekomen, kampen 
nu met de gevolgen. Aan de ziekte zelf kunnen we niks doen. Wel kunnen we er 
met ons team voor zorgen dat schadevergoedingen snel afgehandeld worden. Dat 
alle partijen nu hun verantwoordelijkheid nemen. Dat lukt aardig, maar kan altijd 
nog beter. 75% van de slachtoffers ontvangt de tegemoetkoming van de overheid 
gelukkig vóór het overlijden. In 50 tot 60% van de gevallen waar er bemiddeld kan 
worden met een werkgever of verzekeraar, wordt er ook een volledige schade-
vergoeding uitgekeerd. Toch zijn er nog steeds slachtoffers waarbij de werkgever 
of verzekeraar een beroep doet op verjaring, of gevallen waarbij er niet van harte 
wordt meegewerkt met de bemiddeling van het IAS. Dat is cru. Hier moeten 
oplossingen voor komen. Politiek gezien is hier nog niet het laatste woord over ge-
zegd. Er zijn veel belangen in het spel, onder andere vanuit verzekeraars, vakbon-
den en overheid. Mijn pleidooi is dat bedrijven en verzekeraars hun oplossende 
vermogen aanspreken. Dat we er alles aan doen om de juridische lijdensweg van 
slachtoffers te verkorten. Daar blijven we ons als instituut voor inzetten. Al met 
al zit er een wereld van verschil tussen asbest toen en nu. In de afgelopen 25 
jaar is er veel verbeterd. Vanuit mijn perspectief gezien ligt de branche op koers. 
De toenemende kennis en focus wat betreft wet- en regelgeving, handhaving 
en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van groot belang. Als er volgens de 
regels wordt gewerkt, worden mensen die nu nog in aanraking komen met asbest 
niet meer ziek. Het verbod en de huidige maatregelen zijn de enige manier om te 
zorgen dat er over 25 jaar geen asbestslachtoffers meer zijn. Om ervoor te zorgen 
dat wij als instituut overbodig zijn geworden.’ 

nawoord

Jan warning
directeur instituut 
asbestslacHtoffers

Alweer 25 jaar een verbod op asbest. Hierdoor lijkt het voor velen
een probleem uit het verleden. Als geen ander ondervindt IAS
(Instituut Asbestslachtoffers) het tegenovergestelde. ‘Voor ons is 
asbest het hier en nu. We komen op voor de rechten van asbest-
slachtoffers die nu ziek worden. Voor hen kwam het asbestverbod te 
laat. Maar natuurlijk is het goed dat het totaalverbod er is. Het maakt 
het mogelijk dat er over 25 jaar ook echt geen slachtoffers meer zijn’, 
vertelt de van huis uit arbeidssocioloog Jan Warning, sinds tweeën-
half jaar directeur van IAS. 
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Een asbestveilige werkomgeving start met de juiste kennis. Dat geldt voor asbestsaneerders, maar 
ook voor medewerkers van woningcorporaties, installatiebedrijven, industrie of overheidsintanties, 
die onverwachts met asbest in aanraking kunnen komen. 

SGS Search Opleidingen organiseert praktijkgerichte asbesttrainingen; van een laagdrempelige
training Asbest Herkennen, tot het volledige traject voor Deskundig Asbestverwijderaars. 

GeslaaGde
asbesttraininGen

 1 de sCHerPste PriJs VOOr de beste KWaliteit
 2 altiJd een lOCatie biJ U in de bUUrt
 3 eXaMens in de aVOnden en WeeKenden
 4 OnZe dOCenten Kennen de PraKtiJK
 5 HOOG slaGinGsPerCentaGe
 6 een PersOOnliJKe aanPaK
 7 altiJd VOlGens de laatste Wet- en reGelGeVinG
 8 diGitaal CertiFiCaat binnen drie daGen in HUis
 9 betrOKKen daV-MentOr
 10  WiJ reGelen Het Hele traJeCt: MedisCHe KeUrinG, 

Fittest, traininG, eXaMen Én MentOr

KennisMaKen?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een 
van onze adviseurs via 088 – 214 66 00 of opleidingen@sgssearch.nl. U ontvangt dan 10% korting op 
de actuele websiteprijs van een asbesttraining naar keuze. Deze actie geldt tot 31 december 2018.

WWW.sGssearCHOPleidinGen.nl 

WiJ Zetten de 10 redenen OM VOOr sGs searCH OPleidinGen 
te KieZen GraaG VOOr U OP een riJ!
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in GesPreK 
bliJVen 

OVer
asbest?

natiOnale asbestFeitenCOnGres

‘asbestFeiten’ OP linKedin

@asbestFeiten

088 - 214 66 00

Met de Nationale AsbestEnquê-
te onderzoeken we al een aantal 
jaren de stand van zaken in de 
asbestketen. Een mooi jaarlijks 
ijkpunt om te zien waar de bran-
che staat. Om ontwikkeling te 
blijven stimuleren, is het belang-
rijk om met elkaar in gesprek te 
blijven. Bijvoorbeeld via een van 
onderstaande platforms.

Op 24 september rollen we de rode 
loper uit bij TivoliVredenburg! De 
congreszaal wordt omgetoverd tot 
bioscoop, waar u getuige bent van de 
première van de documentaire ’25 jaar 
asbestverbod in Nederland’. Wat is er 
bereikt, wat zijn actuele dilemma’s en 
hoe ziet de toekomst van de sector 
eruit? Uiteraard praten we u ook bij 
over de belangrijkste ontwikkelingen 
in wet- en regelgeving, zoals u van 
ons gewend bent. Voor het slotstuk 
laat dagvoorzitter Roelof Hemmen het 
podium aan het Programmabureau 
Versnellingsaanpak sanering asbest-
daken. Met een interactief programma 
lanceren zij een landelijke campagne 
om écht aan de slag te gaan met het 
asbestdak. Uiteraard is er ook dit jaar 
uitgebreid de tijd om vakgenoten te 
ontmoeten en om bij te praten tijdens 
de netwerkborrel. 

Bent u erbij op 24 september?
Meld u aan op www.sgssearch.nl/
evenementen. 

Met meer dan 2200 leden is ‘Asbest-
feiten’ de grootste groep met asbest-
professionals op LinkedIn. Start zelf 
een discussie of praat mee in een van 
de vele topics.

Direct op de hoogte van nieuws en 
ontwikkelingen?  Volg @Asbestfeiten 
op Twitter! 

Meer informatie of advies over 
asbest? Onze adviseurs staan voor u 
klaar.  Voor een vrijblijvende afspraak 
kunt u bellen met 088 - 214 66 00.
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Jan Warning
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Asbestslachtoffers


