
FEITEN
 MAGAZINE
FEITEN

HARMONIE IN DE KETEN?



Het Asbestfeiten Magazine is een 

publicatie van SGS Search,

het onderzoek is uitgevoerd door 

Right Marktonderzoek. 

Tijdens de enquête was er sprake van een

asbestdakenverbod vanaf 2024. Voor het 

drukken van het magazine is het wetsvoorstel 

echter door de Eerste Kamer verworpen.

De resultaten over het verbod zijn alsnog in

dit magazine opgenomen. 
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Praktische tools zijn binnen een complex en dynamisch werkveld als het onze 
altijd welkom. Internationale corporaties, vastgoedeigenaren en industriële 
bedrijven zijn daarom maar wat blij met de lancering van een intelligente 
internationale database: de SGS Asbestos Compliance Tool. In meer dan zestig 
landen is uitgezocht wat het asbestverbod inhoudt, wat de grenswaarden zijn, 
welke analysetechnieken mogen worden gebruikt en wat de certificatieplicht 
inhoudt. Interessant, want zo maken we van onze ruim vijfentwintig jaar 
asbestkennis een internationaal exportproduct. 

Al met al denken wij dat bovenstaande ontwikkelingen helpen om een completer 
beeld te krijgen van wat er speelt in de markt. Met deze verhalen in het 
achterhoofd kunnen we als samenwerkende partijen in de toekomst nog meer 
verbinding zoeken. Zo komen er volgend jaar ongetwijfeld nog meer boeiende 
verhalen, succesvolle initiatieven, behulpzame tools en vooral meer harmonisatie 
binnen de keten. 

Veel leesplezier!

Wilt u vooruit op 
asbestgebied? Neem 
voor meer informatie 
over opleidingen, 
inventarisaties, 
bodemvraagstukken, 
asbestonderzoek en 
eindbeoordelingen contact 
met een van ons op via 
asbest@sgssearch.nl.
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BOEIENDE 
AsBEsTONTwIKKElINGEN:  
vAN ZONNEDAKEN TOT  
INTERNATIONAlE DATABAsE  

Met daadkracht kom je heel ver. Neem het initiatief DakVrienden van Essent. 
Binnen dit project worden de asbestdaken van boeren kosteloos vervangen 
door nieuwe zonnepanelen. Nog dit jaar ligt er bij zeventig ondernemers een 
zonnecentrale op het dak. Boeren blij, Essent blij én Nederland is weer een stuk 
duurzamer. Voor 2020 ligt er eenzelfde streven. Bovendien wordt er opgeroepen 
om meer van dit soort initiatieven te starten. 

Meer harmonisatie binnen de asbestketen is en blijft ook een belangrijk 
thema. We spraken Martje Princen, Managing Director van de certificerende 
instelling Normec. Haar advies? ‘Laten we ons als samenwerkende partijen 
vooral op onze eigen taken en verantwoordelijkheden blijven richten. Elkaar 
niet veroordelen, maar hard blijven doorwerken aan een oprecht asbeststelsel. 
Ondanks alle hectiek in asbestland blijf ik erbij dat het goed is dat we in 
Nederland serieus met asbest bezig zijn. Cijfers liegen niet: de nalevingsgraad 
binnen het huidige certificatiestelsel van bedrijven is van 30% in 2012 gestegen 
naar 72% in 2017.’

En dan de discussies over de beheersing van asbest. Ze waren het afgelopen 
jaar onverminderd fel. Zo zou het allemaal stukken minder kunnen wat betreft 
controles en toezicht. Maar wat als we dat toezicht echt zouden loslaten? 
Bevordert dat een veilige omgang met asbest? Onze directeur Udo Waltman 
denkt van niet: ‘De trajectcontrole op de A2 schaf je toch ook niet zomaar af?’

vOORwOORD

HANs DE JONG (l)
THOMAs HAZENBERG 

De asbestontwikkelingen staan nooit stil. Daarom ook dit jaar weer een nieuwe editie van het Asbestfeiten 
Magazine. Natuurlijk komen we met nieuwe feiten. Traditiegetrouw onderzochten we de stand van 
zaken in asbestland via de Nationale AsbestEnquête. De belangrijkste resultaten leest u in dit magazine. 
Naast feiten, brengen we ook verhalen. Wat ons betreft zijn het boeiende verhalen. Ze laten zien wat er 
daadwerkelijk op asbestgebied gebeurt. Zo merken we dat er steeds meer mensen en partijen zijn die 
opstaan, hun nek uitsteken, de discussie aangaan en ieder op hun eigen manier richting geven aan een 
veilige asbesttoekomst. Wij zochten ze op. 
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DE STAND IN ASBESTLAND 2019
Voor hen die dagelijks bezig zijn Nederland 

asbestveiliger te maken, voert SGS Search jaarlijks de 

Nationale AsbestEnquête uit. Het onderzoek geeft 

belanghebbende professionals de broodnodige feitelijke 

informatie om een duidelijke mening te kunnen vormen 

en om te zorgen voor een beter werkende asbestketen. 

Het is als marktleider in asbestonderzoek simpelweg 

onze plicht om kennis te verzamelen en te delen. In dit 

magazine zetten we de belangrijkste resultaten voor u 

op een rij. Bent u benieuwd naar alle resultaten? Deze 

kunt u opvragen door een mail te sturen naar 

redactie@sgssearch.nl.

WONINGCORPORATIES
 Wat betreft woningcorporaties kan er met name bespaard 
worden op de kosten door toepassingen uit risicoklasse 2 naar 
risicoklasse 1 te verplaatsen. Daarnaast is het oordeel dat de 
regelgeving op het gebied van veiligheid wel erg ver gaat. 

Vindt u dat de kosten voor asbestonderzoek en -sanering in verhouding 

staan tot de risico’s die asbest in een woning met zich meebrengt?

GEMEENTEN EN OMGEVINGSDIENSTEN
Op de vraag of het ‘dakcertificaat’ een goede ontwikkeling 
is, wordt wisselend geantwoord. De positieve stemmers 
zijn van mening dat het certificaat kostenbesparend is, er 
sneller gesaneerd kan worden en de risico’s bij zo’n sanering 
beperkt zijn.

Het ministerie van SZW overweegt om een speciaal ‘dakcertificaat’ in 

het leven te roepen, waarmee bedrijven wel daken mogen saneren, 

maar geen andere saneringswerkzaamheden mogen uitvoeren. Zou u 

dit een goede ontwikkeling vinden?

INDUSTRIE
Ongeveer de helft van de industriële organisaties is bekend 
met nieuwe technieken, waarmee saneringen sneller 
verlopen en het productieproces minder wordt verstoord. 

Bent u bekend met nieuwe saneringstechnieken? 

2019

Ja

Nee

Weet niet

2019

Ja

Nee

2019

Ja

Nee

Ja

Nee

Is er binnen uw organisatie aandacht voor keramische vezels?
 
Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze medewerkers 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

Is er binnen uw organisatie aandacht voor chroom-6?  

Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze medewerkers veilig 

kunnen werken met chroom-6

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

ASBESTSANEERDERS
Het tekort aan saneerders blijft een probleem. Toch hebben dit jaar minder saneringsbedrijven 
onvoldoende medewerkers tot de beschikking. Ondanks deze verbetering is het asbestdakenverbod 
volgens de grote meerderheid niet haalbaar.

Heeft u op dit moment voldoende asbestsaneerders tot uw 

beschikking om de vraag uit de markt te beantwoorden?

INSTALLATIEBRANCHE
Naast asbest krijgen ook andere gevaarlijke stoffen, zoals keramische vezels en chroom-6, steeds meer 
aandacht in de installatiebranche. 
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DE sTAND IN AsBEsTlAND 2019
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DE STAND IN ASBESTLAND 2019
Voor hen die dagelijks bezig zijn Nederland 

asbestveiliger te maken, voert SGS Search jaarlijks de 

Nationale AsbestEnquête uit. Het onderzoek geeft 

belanghebbende professionals de broodnodige feitelijke 

informatie om een duidelijke mening te kunnen vormen 

en om te zorgen voor een beter werkende asbestketen. 

Het is als marktleider in asbestonderzoek simpelweg 

onze plicht om kennis te verzamelen en te delen. In dit 

magazine zetten we de belangrijkste resultaten voor u 

op een rij. Bent u benieuwd naar alle resultaten? Deze 

kunt u opvragen door een mail te sturen naar 

redactie@sgssearch.nl.

WONINGCORPORATIES
 Wat betreft woningcorporaties kan er met name bespaard 
worden op de kosten door toepassingen uit risicoklasse 2 naar 
risicoklasse 1 te verplaatsen. Daarnaast is het oordeel dat de 
regelgeving op het gebied van veiligheid wel erg ver gaat. 

Vindt u dat de kosten voor asbestonderzoek en -sanering in verhouding 

staan tot de risico’s die asbest in een woning met zich meebrengt?

GEMEENTEN EN OMGEVINGSDIENSTEN
Op de vraag of het ‘dakcertificaat’ een goede ontwikkeling 
is, wordt wisselend geantwoord. De positieve stemmers 
zijn van mening dat het certificaat kostenbesparend is, er 
sneller gesaneerd kan worden en de risico’s bij zo’n sanering 
beperkt zijn.

Het ministerie van SZW overweegt om een speciaal ‘dakcertificaat’ in 

het leven te roepen, waarmee bedrijven wel daken mogen saneren, 

maar geen andere saneringswerkzaamheden mogen uitvoeren. Zou u 

dit een goede ontwikkeling vinden?

INDUSTRIE
Ongeveer de helft van de industriële organisaties is bekend 
met nieuwe technieken, waarmee saneringen sneller 
verlopen en het productieproces minder wordt verstoord. 

Bent u bekend met nieuwe saneringstechnieken? 

2019

Ja

Nee

Weet niet

2019

Ja

Nee

2019

Ja

Nee

Ja

Nee

Is er binnen uw organisatie aandacht voor keramische vezels? 
Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze medewerkers 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

Is er binnen uw organisatie aandacht voor chroom-6? 

Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze medewerkers veilig 

kunnen werken met chroom-6

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

ASBESTSANEERDERS
Het tekort aan saneerders blijft een probleem. Toch hebben dit jaar minder saneringsbedrijven 
onvoldoende medewerkers tot de beschikking. Ondanks deze verbetering is het asbestdakenverbod 
volgens de grote meerderheid niet haalbaar.

Heeft u op dit moment voldoende asbestsaneerders tot uw 

beschikking om de vraag uit de markt te beantwoorden?

INSTALLATIEBRANCHE
Naast asbest krijgen ook andere gevaarlijke stoffen, zoals keramische vezels en chroom-6, steeds meer 
aandacht in de installatiebranche. 
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Tijdens de enquête was er sprake van een asbestdakenverbod vanaf 2024. Voor het drukken van het magazine is het wetsvoorstel echter door de Eerste                                                 Kamer verworpen. De resultaten over het verbod zijn alsnog in dit magazine opgenomen.
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ZOU JE NORMEc wIllEN  
INTRODUcEREN?
Princen: ‘Normec is door het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangewezen als 
certificerende instelling voor de 
procescertificaten asbestinventarisatie 
en asbestverwijdering. Ons 
asbestteam bestaat uit vijftien 
auditoren die dagelijks project- 
en kantooraudits uitvoeren bij 
certificaathouders. Zij checken of 
de certificaathouders volgens de 
opgestelde regels en procedures 
werken. Alle auditoren hebben ruime 
ervaring in de asbestbranche. Ze 
weten dus wat er speelt en kunnen 
situaties goed inschatten.’ 

HOE KIJK JE Als cERTIFIcERENDE  
INsTEllING TEGEN DE ONTwIKKElING  
vAN HET NEDERlANDsE  
AsBEsTsTElsEl AAN?  
‘Regels zijn de afgelopen jaren aan 
verandering onderhevig geweest. 
Er is gestreefd naar versimpeling en 
verduidelijking. Deze ontwikkelingen 
zien we terug in de aanpassingen 
van het certificatieschema in 2017 
en april 2019. Onze kerntaak is om 
te controleren of certificaathouders 
zich aan dit schema houden. Over het 
algemeen hebben we te maken met 

Hoewel cijfers uitwijzen 
dat de asbestbranche er 
de afgelopen jaren stukken 
veiliger op is geworden, blijft 
het een veelgehoord geluid: 
kan het niet anders wat 
betreft het toezicht rondom de 
beheersing van asbest? Om 
hier beeld bij te krijgen, klopten 
we aan bij de certificerende 
instelling Normec. Managing 
Director Martje Princen over 
de recente verbeterslagen, 
meer harmonisatie en de 
toekomst van het Nederlandse 
asbeststelsel. ‘Laten we 
vooral niet vergeten dat asbest 
gevaarlijk is en dat een stelsel 
ons vooruit helpt’, benadrukt ze. 

‘ NIET OORDElEN, 
MAAR HARD  
DOORwERKEN  
AAN OpREcHT  
AsBEsTsTElsEl’

AAN HET wOORD

MARTJE pRINcEN  
MANAGING  

DIREcTOR NORMEc
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‘ Laten we vooral niet 
vergeten dat asbest 
gevaarlijk is en dat 
een stelsel ons
 vooruit helpt.’

Hier is veel winst te behalen. Op het 
moment dat samenwerkende partijen 
begrip hebben voor de verschillende 
invalshoeken, gaat de communicatie 
er onderling op vooruit.’ 
 
JE HEBT HET OvER  
pROcEsvERBETERINGEN. wElKE  
vERBETERINGEN ZIE JE? HEB JE  
HIER Als cERTIFIcERENDE  
INsTEllING OOK INvlOED Op? 
‘Zoals gezegd, onze kerntaak is kijken 
of certificaathouders de opgestelde 
regels naleven. We onderhouden 

een goede relatie met het ministerie 
en de Inspectie SZW. Dat wat we in 
het werkveld constateren, brengen 
we ook in. Op het gebied van 
asbestverwijdering zijn de afgelopen 
jaren grote stappen gezet en zien we 
in de praktijk mooie verbeteringen. 
Zo zien locaties er veel netter uit 
dan vijf jaar geleden, mede door de 
professionalisering van DTA’ers. Ook op 
andere gebieden spreken we ons uit. 
Een mooi voorbeeld is het voorkomen 
van mogelijke emissie tijdens het 
uitsluizen. Onze auditoren merkten op 
dat er mogelijke emissie kon ontstaan 
wanneer materialen niet goed werden 
gereinigd. In de huidige schema’s is 
dit nu als een verplichting opgenomen. 
Verder zetten we ons in voor meer 
harmonisatie tussen samenwerkende 
partijen. Er zijn diverse afspraken en 
overleggen geweest met onder andere 
omgevingsdiensten en het lokaal 
bevoegd gezag.’

HOE ZIE JE DE NEDERlANDsE  
AsBEsTTOEKOMsT?
‘Een stelsel is altijd in beweging. 
SZW is bezig om de regelgeving 

en het toezicht meer eenduidig en 
risicogericht te maken. Technische 
voorschriften over veilig werken 
met asbest en werkwijzen op het 
gebied van asbestverwijdering 
verdwijnen zoveel mogelijk uit 
de certificatieschema’s. Qua 
samenwerking tussen de betrokken 
partijen kan het ook beter. 
“Schoenmaker blijf bij je leest”, is wat 
mij betreft een belangrijke. Laten we 
ons vooral op onze eigen taken en 
verantwoordelijkheden blijven richten. 
Elkaar niet veroordelen, maar hard 
blijven doorwerken aan een oprecht 
asbeststelsel. Ondanks alle hectiek in 
asbestland blijf ik erbij dat het goed 
is dat we in Nederland serieus met 
asbest bezig zijn. Cijfers liegen niet: 
de nalevingsgraad binnen het huidige 
certificatiestelsel van bedrijven is 
van 30% in 2012 gestegen naar 72% 
in 2017. Onze auditoren kunnen dit 
beamen. Naar dit succes is door de 
jaren heen consequent toegewerkt. 
We zijn er nog niet, maar een 
volhardende houding blijft de beste 
garantie voor de veilige beheersing 
van deze gevaarlijke stof.’   

TOEZIcHT & HANDHAvING

een serieuze branche, die ook heel 
oprecht met asbest omgaat. Daarbij 
merken we tijdens onze controles 
een sterke verbetering wat betreft 
compliance met het schema.’ 

HEB JE OOK EEN MENING OvER AllE 
EMOTIEs RONDOM AsBEsT? 
wERKEN pARTIJEN Op DE JUIsTE
 MANIER sAMEN?
‘Iedereen weet hoe gevaarlijk asbest 
is. Dat Nederland door de jaren heen 
zoveel energie en moeite in het 
asbeststelsel heeft gestoken, is dus 

zonder twijfel een goede zaak. Het 
is de enige manier om de veiligheid 
voor werknemers en een veilige 
leefomgeving te waarborgen. Maar 
bij een stelsel als dit zijn ook veel 
partijen betrokken. Dat maakt het 
soms lastig. Hoewel ik ervan overtuigd 
ben dat we allemaal hetzelfde doel 
hebben, benaderen we zaken vanuit 
verschillende invalshoeken. Zo zal een 
toezichthoudende instantie van nature 
meer gericht zijn op handhaving, 
terwijl wij als certificerende instelling 
gefocust zijn op procesverbeteringen. 

Kinderen spelen veilig binnen terwijl in de tuin asbest wordt gesaneerd. 
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2019 69%31%

2018 64%36%

Het aantal 
handhavende 
organisaties dat het 
afgelopen jaar werd 
geconfronteerd met 
een asbestcalamiteit 
is ruim twee derde. 
Negen op de tien 
organisaties heeft 
een plan van aanpak 
of draaiboek paraat 
mocht een calamiteit 
ontstaan.

Is uw gemeente of regio in het afgelopen jaar gecon-
fronteerd met één of meerdere asbestcalamiteit(en)?

 ja    nee

2019 90%10%

Mijn organisatie heeft een plan van aanpak of draaiboek 
paraat voor het geval er een asbestcalamiteit ontstaat.

 ja    nee

Op de vraag of het 
‘dakcertificaat’ een 
goede ontwikkeling 
is, wordt wisselend 
geantwoord. De 
positieve stemmers 
zijn van mening 
dat het certificaat 
kostenbesparend is, 
er sneller gesaneerd 
kan worden en 
de risico’s bij zo’n 
sanering beperkt zijn. 

54%25%
2019

Het ministerie van SZW overweegt om een speciaal ‘dakcertificaat’ in het leven te roepen, 
waarmee bedrijven wel daken mogen saneren, maar geen andere saneringswerkzaamheden 
mogen uitvoeren. Zou u dit een goede ontwikkeling vinden?

 ja    nee    weet ik niet  

21%

GEMEENTEN EN OMGEvINGsDIENsTEN ENqUETE

GEMEENTEN EN 
OMGEvINGsDIENsTEN 
Het aantal gemeenten 
en omgevingsdiensten 
met een goed beeld 
van de asbestdaken 
in de regio blijft 
stijgen. Deze gegevens 
zijn voornamelijk 
verzameld aan de 
hand van luchtfoto’s 
en met behulp van een 
inventarisatiebureau. 

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

Denkt u dat het haalbaar is om eind 2024 vrij van asbestdaken te zijn in Nederland?   ja   nee

73%27% 51%49%

56%44% 45%54% 43%56%

8%92%

Heeft u maatregelen genomen om het saneren van asbestdaken te stimuleren?   ja   nee

Een kleine 
minderheid van 
gemeenten en 
omgevingsdiensten 
controleert een 
asbestsanering ter 
plaatse. saneringen 
werden met name 
stilgelegd omdat 
het uitvoeren van de 
werkzaamheden of 
de administratie ter 
discussie stond, maar 
dit gebeurt steeds 
minder. 

In hoeveel procent van de asbestsaneringen controleert u ter plaatse tijdens de uitvoeringsfase?

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

Heeft u in het afgelopen jaar een asbestsanering stilgelegd?   ja    nee

2019 2018 53%47%2019 39%61%

2018
40%

2018
22%

2018
22%

2018
16%

2019
44%

2019
23%

2019
19%

2019
14%

2018 2017 68%32%

2018

20172018

2019

2019

2019
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HET vAlT JUIsT NIET MEE
Het klopt dat mensen in bepaalde 
gevallen relatief weinig risico lopen, 
bijvoorbeeld omwonenden of 
toevallige passanten in het geval van 
een asbestbrand. Om deze conclusie 
vervolgens door te trekken naar 
andere situaties en te stellen ‘dat het 
allemaal wel meevalt met de impact 
van asbest’, is gevaarlijk én onterecht. 
Hiermee ondermijnen we alle 
gedragsregels die we de afgelopen 
vijfentwintig jaar ontwikkelden en 
die er juist toe leidden dat we in 
Nederland veilig met asbest omgaan.  

JUIsTE GEDRAGsDETERMINANTEN 
BEvORDEREN vEIlIG GEDRAG 
Er zijn regels nodig die veilig gedrag 
bevorderen om ook in de toekomst 

DE TRAJEcTcONTROlE  
Op DE A2 scHAF JE TOcH 
OOK NIET AF

De discussies rondom de beheersing van risico’s van asbest zijn al 
jaren onverminderd fel. Het kan allemaal stukken minder wat betreft 
kosten en controles, is het polariserende geluid. Maar is dit terecht? 
Kunnen we ons zorgvuldig opgebouwde borgingssysteem rondom 
asbest zomaar overboord gooien? Wat mij betreft niet.  
Asbest is simpelweg te gevaarlijk om er geen regels, controles en 
borging aan te verbinden. Het effect van menselijk gedrag mag nooit 
onderschat worden.

goed met asbest om te gaan. Vandaar 
dat ik graag de term ‘gedragsdeter-
minanten’ wil introduceren. Determi-
nanten zijn factoren die ons gedrag 
verklaren. Ik ben van mening dat juist 
op dit vlak de afgelopen decennia een 
enorme slag is gemaakt. Denk onder 
andere aan de manier van toezicht 
houden en de controles die plaatsvin-
den. Ze leiden direct tot een betere 
en zorgvuldigere werkwijze van de 
betrokkenen. 

DE REMMENDE wERKING vAN  
FlITspAlEN EN TRAJEcTcONTROlEs
Het pleidooi voor minder toezicht, 
minder maatregelen en minder (eind)
controles vind ik gevaarlijk. Om 
duidelijk te maken waarom, trek ik 
een vergelijking met de trajectcontrole 
op de A2: 99% van de bestuurders 
op de A2 rijdt overdag netjes minder 
dan 100 km/u. Is dit hét bewijs dat 
de trajectcontrole overbodig is? Ik 
ben er juist van overtuigd dat deze 
snelweg veiliger is en het merendeel 
zich aan de maximumsnelheid houdt, 
omdát er trajectcontroles zijn. Schaf 
je deze af, dan zit er letterlijk geen 
rem meer op automobilisten. Er zullen 
meer risico’s worden genomen, met 
alle gevolgen van dien. Zo zou het 
binnen de asbestketen ook kunnen 
gaan. Er wordt nu zorgvuldig gewerkt, 

AAN HET wOORD

UDO wAlTMAN
DIREcTEUR sGs sEARcH
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Het beheersen van asbestrisico’s levert 
felle discussies op. Udo Waltman is 
directeur van SGS Search en mengt 
zich al jaren in deze gesprekken. In deze 
column gaat hij in op hoe toezicht en 
controles volgens hem veilig gedrag 
bevorderen om ook in de toekomst het 
borgingssysteem in stand te houden.

sTEEKpROEFsGEwIJs cONTROlEREN

mede omdát er borging, controles en 
onafhankelijke eindbeoordelingen zijn.  

UITDAGEND pUZZElsTUK
Natuurlijk is er ruimte voor discussie 
en heeft niet iedereen dezelfde 
mening. Dat mag en houdt de keten 
scherp. Het is ook zeer terecht om de 
kosten binnen de keten in bedwang 
te willen houden. Het afschaffen 
van het borgingssysteem vind ik 
echter geen optie. Dan wordt het 
een ongereguleerde situatie. Met 
bovenstaande in het achterhoofd, 
is het interessant om te kijken 
hoe we de risico’s, kosten en 
arbeidsomstandigheden op elkaar 
afstemmen. De hamvraag: hoe 
doen we recht aan de gevraagde 
kostenverlaging en vermindering 
van de controles, maar bewaken 
en borgen we tegelijkertijd een 
geaccepteerd veiligheidsniveau? 
Wat mij betreft blijven controles een 
belangrijke rol spelen.

 
RElATIE TUssEN cONTROlE, BORGING 
EN GEDRAG
Weten dat er controle is, doet 
immers iets met ons gedrag. 
We gedragen ons op zijn minst 
zorgvuldiger. Ik besef echter ook 
dat een 100%-controle niet altijd 
wenselijk en betaalbaar is. Hierover 
kunnen we met elkaar in gesprek. 
Het is bijvoorbeeld een optie om de 
relatie tussen controle, borging en 
gedrag te onderzoeken. Hiervoor 
grijp ik weer terug op de A2-analogie. 
Als de huidige kosten te hoog 
zijn, dan kunnen we afspreken dat 
het acceptabel is dat 95% van de 
automobilisten zich aan de snelheid 
houdt in plaats van 99%. We nemen 
het risico dat er meer ongelukken 
plaatsvinden, maar op basis hiervan 
zoeken we wel naar het beste 
evenwicht.  

sTEEKpROEvEN?
Zonder trajectcontrole is het 

Zonder trajectcontrole 
is het aannemelijk dat 
het gedrag binnen 
aanzienlijke tijd leidt 
tot een veel lager  
nalevingspercentage.

aannemelijk dat het gedrag binnen 
aanzienlijke tijd leidt tot een veel 
lager nalevingspercentage. Maar 
wat gebeurt er met je rijgedrag als 
we afspreken dat de trajectcontrole 
één dag in de week aanstaat, zonder 
te zeggen welke dag? Of als deze 
wisselend in de ochtend of in de 
middag aanstaat, maar je weet 
niet wanneer? Neem je het risico? 
En als na tien achtereenvolgende 
controles met de juiste snelheid, de 
afspraak komt dat je nog maar om 

de vijf keer steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd; wat doet dit met je 
gedrag?  
  
ZOvEEl DRUK Als NODIG
Bovenstaande is gemakkelijk te 
vertalen naar het asbestwerkveld. 
Moeten we bij elke toepassing 
altijd 100% controle toepassen? 
Of is het voldoende om te zeggen 
dat we bij repeterende saneringen 
met voorspelbaar risico, één op 
de drie keer een visuele inspectie 

komen doen en één op de vijf keer 
onaangekondigd een luchtmeting 
uitvoeren? De wetenschap dat er 
iemand kan komen controleren, 
levert misschien wel zoveel positieve 
druk op dat 98% van het werk goed 
wordt uitgevoerd. We bepalen samen 
of dat een aanvaardbaar niveau is 
en of het de gezondheidsrisico’s 
waard is. Het ultieme streven? 
Een acceptabel opleveringsniveau 
dat recht doet aan de kosten én 
veiligheid.
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Om het 
Asbestdakenverbod 
haalbaar te maken, 
wordt er gekeken 
naar een speciaal 
dakcertificaat. 

Het Ministerie van SZW overweegt om een speciaal ‘dakcertificaat’ in het leven 
te roepen, waarmee bedrijven wel daken mogen saneren, maar geen andere 
saneringswerkzaamheden mogen uitvoeren. Zou u dit een goede ontwikkeling 
vinden? 

 ja    nee 

26,8%73,2%
2019

Er zijn steeds vaker 
geluiden uit de markt 
dat het toezicht 
versnipperd en 
onduidelijk is. Een 
opvallend hoog aantal 
zegt in minder dan 
een kwart van de 
saneringen door een 
toezichthoudende 
instantie te worden 
gecontroleerd. 

In hoeveel procent van de saneringen wordt u gecontroleerd door een handhavende instantie, zoals Inspectie 
SZW, de gemeente of de omgevingsdienst? 

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

2019
52%

2019
28%

2019
12%

2019
8%

sANEERDERs ENqUÊTE

sANEERDERs 

2019 46%54%

29%71%

Het tekort aan 
saneerders blijft 
een probleem. 
Toch hebben 
dit jaar minder 
saneringsbedrijven 
onvoldoende 
werknemers tot 
de beschikking. 
Ondanks deze 
verbetering is het 
asbestdakenverbod 
volgens de grote 
meerderheid niet 
haalbaar. 

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

 ja    nee

9%91%

Is het volgens u haalbaar om op 31 december 2024 vrij 
van asbestdaken te zijn in Nederland?

 ja    nee

2019

2018

Het validatie- en 
Informatiepunt is 
een initiatief van 
het Ministerie swZ 
om innovatie te 
stimuleren. Het vIp 
moet onafhankelijk, 
snel en eenduidig een 
oordeel vellen zodat 
nieuwe werkwijzen 
sneller naar de markt 
kunnen worden 
gebracht. 

16%

Vindt u de oprichting van 
een VIP een goed idee? 

 ja    nee   
 weet ik niet  

76%

8%
2019
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AsBEsT-AlERT pRO1000®
In de komende maanden wordt 
de Asbest-Alert Pro1000® op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd. 
Deze innovatie is een monitor die 
realtime aangeeft of er asbestvezels 
in de lucht rondzweven. Vergelijkbaar 

DEsKTOp/MOBIElE sEM
De desktop SEM wordt gebruikt 
voor de analyse van goudfilters en 
kleefmonsters die verplicht zijn bij 
eindcontroles in risicoklasse 2A. De 
mobiele versie biedt de mogelijkheid 
gedetailleerd onderzoek op locatie 
uit te voeren, in plaats van in een 
laboratorium. 
De SEM gebruikt elektronen om 
de meest kleine objecten waar te 
nemen onder de microscoop. Omdat 
elk element anders reageert op de 
elektronen, wordt tot op elementair 
niveau onderscheiden welke 

met een rookmelder, begint de 
Asbest-Alert te piepen op het 
moment dat er actie moet worden 
ondernomen.  
Het apparaat zuigt lucht aan en 
analyseert de aanwezigheid van 
asbestvezels. Zowel kleine als grote 
vezels worden gedetecteerd. Bij 
een sanering kan de Asbest-Alert 
Pro1000® worden ingezet om 
te monitoren of er asbestvezels 
binnen of buiten het containment 
rondzweven. Ook kan het apparaat 

worden gebruikt bij het inventariseren 
van asbestverdachte situaties. 
Momenteel duurt het minstens een 
paar uur om vast te stellen of er 
asbest in de lucht zit of niet, met de 
inzet van de Asbest-Alert Pro1000® is 
het wachten voorbij. Het apparaat kan 
geen luchtmeting bij een eindcontrole 
vervangen, hij zuigt slechts 15 
liter lucht per uur aan, conform de 
NEN2990 dient bij een eindcontrole 
minimaal 480 liter lucht aangezogen te 
worden.

elementen er in het materiaal zitten. 
De SEM kan een object tot 300.000 
keer vergroten en bijvoorbeeld een 
duidelijker onderscheid maken tussen 
respirabele en niet-respirabele vezels. 
Met dit apparaat wordt de reistijd van 
monsters richting een laboratorium 
bespaard, waardoor de opdrachtgever 
eerder uitsluitsel heeft over de 
eindcontrole. Hierdoor wordt het 
containment eerder afgebroken en 
de locatie sneller vrijgegeven. Om 
de resultaten goed te interpreteren 
is veel inzicht en ervaring nodig in de 
bediening van het apparaat. 

2

3
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Om sneller, beter en goedkoper te saneren worden allerlei 
innovaties in de markt gezet. Goede ontwikkelingen die bijdragen 
aan een toekomst zonder asbest. Een greep uit de innovaties die 
we momenteel zien in de markt: 

INNOvATIEs IN DE MARKT

BATTERYspRAY
De Batteryspray werkmethode is 
een combinatie van een beheersbare 
spuittechniek (Batteryspray PRO) en 
een benattingsproduct (BS Wetting 
Agent) waarmee als het ware een 
deken van nevel wordt gecreëerd. 
De methode zorgt voor een 
aanzienlijke reductie van vrijkomende 
asbestvezels en is zodoende 
geschikt bij alle voorkomende 
asbestverwijderingswerkzaamheden. 

De draagbare stand-alone apparatuur 
is mobiel en overal inzetbaar. 
De werkmethode is voor het 
toepassen bij het verwijderen van 
chrysotielhoudende flenspakkingen 
vorig jaar opgenomen in SMA-rt. 
Asbesthoudende flenspakkingen 
mogen in een risicoklasse 1 
worden gesaneerd, mits men aan 
een aantal voorwaarden voldoet, 
zoals het volgen van de training 
Veilig Saneren met Batteryspray. 
De eigenaar van asbesthoudende 
flenspakkingen bespaart op 
inventarisatie, containmentbouw en 
vrijgave waardoor het een aanzienlijke 
tijdswinst en kostenbesparing 
oplevert. 

1
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RZ-EcOsEAl®
De RZ-Ecoseal® is een elastische 
coating op waterbasis (vinylacetaat-
polymeerdispersie) versterkt met 
glasvezel. De coating is zuur-, 
alkalisch-, UV- en ozonbestendig. Door 
middel van een roterende kop sealt 
het apparaat de binnenzijde van een 
asbesthoudend betonkanaal met een 
laag van 1,5 mm RZ-Ecoseal®. Op 
deze manier ontstaat er een nieuw, 
onbrandbaar, kanaal. Deze methode 
wordt gebruikt bij asbesthoudende 
betonkanalen, -buizen en -pijpen.  
Bij deze methode hoeft er geen 
containment te worden geplaatst, en 
dus is er nauwelijks tot geen overlast 
voor de bewoners. Daarnaast is 
het kostenbesparend en is er geen 
meldingsplicht. Wel moet de eigenaar 
van het pand of object registreren dat 
het betonkanaal geseald is.  
 

6
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MINIcONTAINMENT®
Niet zelden leidt de enorme 
impact van een asbestsanering 
tot grote frustratie bij bewoners 
en opdrachtgevers als aannemers 
en corporaties. Zelfs bij een kleine 
toepassing. Om dit te voorkomen 
kan nu in risicoklasse 2 of 2A 
het MiniContainment® worden 
ingezet. Het is een nieuwe vorm van 
containment, waarbij de saneerder 
zelf buiten het containment blijft 
en daardoor niet in het gebied 
komt waar mogelijk asbestvezels 
vrijkomen. Het MiniContainment® is 
uitermate geschikt voor kleinschalige 
toepassingen zoals een hitteschild, 
koord, gevelkachel, bovenlicht, 
panelen, vensterbanken en dorpels.  
Het containment wordt, voorzien 
van handschoenopeningen, 
rond de toepassing geplaatst 
en lekvrij afgedicht. Er wordt 

Vervolgens worden de platen in een 
big bag geplaatst en afgesloten.  
Voor vlakke platen worden standaard 
zuignappen geleverd. Het saneren van 
platen met een andere radius is ook 
mogelijk, hiervoor zijn speciale nappen 
te bestellen. Naast het saneren van 

een onderdrukregistratie en een 
speciale ODM-stofzuiger aan 
gekoppeld. Met vooraf klaargelegd 
gereedschap wordt vervolgens 
de asbesthoudende toepassing 
gedemonteerd en verpakt. Als gevolg 
van de hoge mate van luchtverversing 
worden eventuele vrijkomende 
asbestvezels efficiënt en veilig 

afgezogen tijdens de demontage- en 
verpakkingswerkzaamheden. Het 
MiniContainment® heeft veel minder 
tijd nodig en scheidt letterlijk de mens 
van de bron. Er is minder werkruimte 
nodig en bewoners kunnen 
gewoon thuisblijven. Nadeel is de 
bewegingsvrijheid van de saneerder; 
het gebruik is beperkt tot de armen.

lEvO
Voor het verwijderen van 
asbesthoudende platen op het dak is 
de LEVO ontwikkeld. Door middel van 
vacuüm zuignappen, aangesloten op 
twee vacuümpompen, worden platen 
van het dak getild. In totaal lift de 
LEVO maximaal zes platen per keer. 

asbesthoudende platen kan de LEVO 
ook nieuwe platen terugleggen of 
geïntegreerde zonnepanelen plaatsen. 
De hoogte van het dak is geen 
beperking en ook bij een schuin dak 
past het apparaat zich automatisch 
aan. 
Voordeel van het apparaat is dat na 
het losdraaien van de bouten op de 
plaat, geen mensen meer op het dak 
nodig zijn. Het werk is veilig, snel 
en efficiënt. Ook bij regen kunnen 
de werkzaamheden doorgaan en 
kan er acht uur achtereen worden 
doorgewerkt. 

4

5

25

FIBERcOvER®
Met het gepatenteerde FiberCover® 
schuim wordt de vezelbron tijdens 
een asbestsanering of bewerking in 
zijn geheel afgedekt. Dit voorkomt 
de verspreiding van asbestvezels in 
de lucht. Het schuim hecht op gladde 
muren, plafonds én asbest. Het drupt 
niet, ook niet na enkele uren. De 
methode is bruikbaar bij bewerking 
in de vorm van zagen, boren, slijpen, 
hakken en breken. Het schuim van de 
FiberCover® is pH-neutraal en bevat 
geen giftige stoffen voor mens en 
milieu.  
Validatiemetingen tonen 

emissiereductie tot wel 100 procent, 
hierdoor wordt de risicoklasse 
teruggedrongen en dus ook de 
benodigde veiligheidsmaatregelen én 
kosten. Werken in een containment 
is hierdoor vaak niet meer nodig, wat 
naast tijd en geld ook veel overlast 
bespaart. 

7



ASBESTFEITEN MAGAZINE 201926 272019 ASBESTFEITEN MAGAZINE sANEERDER AAN HET wOORD

Er zal steeds 
minder 
asbest zijn 
en dit heeft 
gevolgen voor 
het werk van 
de organisatie.

AAN HET wOORD

sJOERD KUIpER 
DIREcTEUR MAN&MAcH

vier jaar, lag er een enorme druk op 
de markt. Als een gek moesten we 
aan de slag om alles te saneren, maar 
daarna zou er ook heel veel werk 
wegvallen. Nu krijgen we weer een 
natuurlijk proces, mensen saneren 
wanneer het nodig is of wanneer ze 
willen saneren. Het werk komt veel 
meer gefaseerd in de markt en met 
een realistisch tijdsplan.’

lANGZAAM wORDT DE vIJvER KlEINER
Kuiper kijkt met belangstelling naar 
de toekomst. Er zal steeds minder 
asbest zijn en dit heeft gevolgen voor 
het werk van de organisatie. ‘Wij 
verwachten nog zo’n vijftien jaar op 
deze manier door te gaan. Asbest zit 
nog zo ontzettend veel in gebouwen. 
Maar langzaam wordt de vijver kleiner. 
Je ziet nu al her en der een saneerder 
stoppen en dat zal steeds vaker 
gebeuren. Over tien jaar gaan we echt 
een daling zien en is het zaak dat ook 
wij onze organisatie hierop aanpassen 
en met nieuwe activiteiten starten.’

sANEERDER AAN HET wOORD

In de Nationale AsbestEnquête 
zagen we een afname in het 
saneerderstekort. Wordt er 
minder gesaneerd of zijn er 
meer saneerders? Sjoerd Kuiper, 
directeur van Man&Mach, 
deelt als saneerder zijn visie 
op de markt en reageert 
op het verdwijnen van het 
asbestdakenverbod.

EEN sUccEsvOllE FORMUlE
De corebusiness van Man&Mach is 
asbest saneren. Daarnaast plaatst het 
bedrijf ook dakbedekking. Bij ongeveer 
65 procent van de saneringen gaat het 
om een binnensanering, de overige  
35 procent buiten. Waar ze het 
afgelopen jaar 300.000 m2 aan 
asbestgolfplaten hebben gesaneerd, 
werd bij 200.000 m2 ook een nieuw 
dak geplaatst. Een succesvolle 
formule voor de organisatie.

AsBEsTDAKENvERBOD vAN DE BAAN
Kuiper volgt de ontwikkelingen op de 
voet: ‘We kunnen er niet omheen: het 
asbestdakenverbod is van de baan. 
Het is spannend wat er nu precies 
gaat gebeuren. Ik betwijfel of mensen 
echt achterover gaan leunen. Zoals het 
er nu uitziet worden de polissen door 
verzekeraars namelijk niet aangepast. 
Dat betekent dat je asbestdak na 2024 
niet meer is verzekerd, dus er blijft wel 
wat druk om te zorgen dat je van die 
vervelende platen af bent.’ 

DE MARKT Is RUsTIGER
‘Natuurlijk zijn er klanten die de 

sANEERDER
AAN HET 
wOORD:
MAN&MAcH

sanering nu uitstellen. Mensen 
wachten misschien wat langer, 
nieuwsgierig naar wat er gaat 
gebeuren’, gaat Kuiper verder. ‘En 
het is al rustiger in de markt dan de 
afgelopen jaren, over de hele linie. Dus 
dan zijn er vanzelfsprekend minder 
saneerders nodig. De discussie dat de 
regelgeving te streng is en dat asbest 
niet zo gevaarlijk is, zal er zeker aan 
bijdragen.’

REURING AFwAcHTEN
‘Daarnaast is het rustiger op de 
huizenmarkt in de provincies waarin 
wij opereren, zoals Groningen, 
Friesland en Drenthe. En minder 
mutaties betekent vanzelfsprekend 
ook minder saneringen. Maar ik denk 
met name dat mensen de reuring 
in de markt even afwachten. Dat ze 
benieuwd zijn hoe het nu verder gaat 
en wat de volgende stappen zijn.’

TERUG NAAR EEN NATUURlIJK pROcEs
De onrust in de markt en het 
verdwijnen van het asbestdakenverbod 
kan ook een positief effect hebben, 
denkt Kuiper. ‘Met een verbod over 
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In de maatschappij 
is er steeds meer 
aandacht voor 
het werken met 
gevaarlijke stoffen. 
Bijna de helft van 
de industriële 
organisaties geeft 
chroom-6 het 
komende jaar nog 
geen aandacht, en bij 
keramische vezels 
is dit maar liefst 40 
procent.

Is er binnen uw organisatie aandacht voor chroom-6?

 Is er binnen uw organisatie aandacht voor keramische vezels?

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

2018
17%

INDUsTRIE ENqUÊTE 

Ongeveer de helft 
van de industriële 
organisaties is 
bekend met nieuwe 
technieken, waarmee 
saneringen sneller 
verlopen en het 
productieproces 
minder wordt 
verstoord. 

51%49%

Bent u bekend met nieuwe saneringstechnieken?
 ja    nee

2019

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

2019
43%

2019
23%

2019
34%

2017
32%

2017
30%

2018
48%

2018
35%

2019
43%

2019
18%

2019
40%

2017
38%

INDUsTRIE ENqUÊTE 

INDUsTRIE

Is wat u betreft de 
wet- en regelgeving 
voor asbest in Neder-
land goed toepasbaar 
voor de industrie?

 ja    nee

60%40% 2019

Ruim de helft van 
de organisaties 
vindt de asbest 
wet- en regelgeving 
in Nederland goed 
toepasbaar in de 
industrie. De grote 
groep die deze 
mening niet deelt, 
vindt dat de wet- en 
regelgeving gericht 
is op gebouwen en 
toepassingen en 
niet op industriële 
installaties. 

Het aantal industriële 
organisaties dat in 
het afgelopen jaar 
geconfronteerd 
werd met een 
asbestcalamiteit 
stijgt licht. Opvallend 
is dat steeds minder 
organisaties een 
procedure hebben 
hoe te handelen bij 
een calamiteit, dit 
geldt nog maar voor 
de helft. 

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

2019 40%60%

Heeft u een calamiteitenprocedure voor asbestcalamiteiten?

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

2019 35%65% 2018

2017
20%

2017
15%

2017
65%

2018
26%

2018
17%

2018
57%

2019
52%

2019
38%

2019
10%
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De situaties zijn levensecht: met 
een VR-bril loopt de cursist door een 
woning, kantine of fabriek op zoek 
naar asbestverdachte materialen. Na 
de keuze of het object asbestverdacht 
is of niet, ziet de cursist meteen 
of het antwoord klopt én waarom. 
We hebben het hier over de nieuwe 
training Asbest Herkennen in VR. 

Door zelf aan de slag te gaan en te 
oefenen in levensechte situaties 
wordt het nog makkelijker om asbest 
te herkennen in echte situaties. De 
praktijk komt in deze training tot leven. 

lEvENsEcHTE  
AsBEsTsITUATIEs,
MAAR DAN vANUIT
HET KlAslOKAAl

Voor het maken van de VR-tool putten 
wij uit een rijke bron van ervaring in 
asbestonderzoek, het handelen bij 
asbestcalamiteiten en het aansturen 
van een sanering. Helemaal virtueel is 
de training overigens niet: een ervaren 
docent begeleidt de cursist. 

Wilt u meer informatie over Asbest 
Herkennen in VR? Neem dan contact op 
met adviseur Gerrit Dijkhuis via 
gerrit.dijkhuis@sgs.com. 

 

Virtual Reality (VR) is zeker 
geen speelgoed. Het is een 
serieuze tool die helpt om de 
herkenning van asbest naar 
een hoger niveau te tillen. 
De huidige technologie biedt 
de mogelijkheid om een 
asbestverdachte toepassing 
tegen te komen, zonder 
daarvoor het veilige klaslokaal 
te verlaten. Zo worden de 
cursisten klaargestoomd voor 
het echte werk in de praktijk. 
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volgens het merendeel 
van de corporaties 
heeft het onderzoeken 
van asbest in de 
woningen een 
positief effect op de 
huurderstevredenheid. 
Het geeft huurders 
onder andere een 
veilig gevoel. 
De helft van de 
woningcorporaties 
is niet bekend 
met het effect van 
asbestonderzoeken. 41%9%

Heeft asbestonderzoek in woningen volgens u een positief of negatief effect op de huurderstevredenheid?
 positief    negatief    weet ik niet  

50%

2019

Als u een sanering kunt (laten) uitvoeren in risicoklasse 1, hoe controleert u dan of het asbest op de juiste manier 
is verwijderd en of de ruimte weer veilig te betreden is?

Toezicht door eigen 
medewerker

Toezicht door een extern 
deskundige, bijv. een 
DIA, projectleider of een 
adviesbureau

Een eindcontrole door een 
geaccrediteerd laboratorium

Anders

2019
50%

2019
34%

Bij een sanering 
in risicoklasse 1 
laat de helft van 
de corporaties een 
extern deskundige 
controleren of het 
asbest op de juiste 
manier is verwijderd. 
Een derde laat 
een eindcontrole 
doen door een 
geaccrediteerd 
laboratorium. 

2019
9%

2019
6%

wONINGcORpORATIEs ENqUÊTE

wONINGcORpORATIEs

Het 
asbestdakenverbod 
blijft een actueel 
onderwerp. 
woningcorporaties 
zijn onveranderd 
actief in het 
vervangen van daken.

Is het volgens u haalbaar om op 31 december 2024 vrij van asbestdaken te zijn in Nederland?    ja    nee

2019

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

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.

wat betreft 
woningcorporaties 
kan er met name 
bespaard worden 
op de kosten door 
toepassingen uit 
risicoklasse 2 
naar risicoklasse 
1 te verplaatsen. 
Daarnaast is het 
oordeel dat de 
regelgeving op het 
gebied van veiligheid 
wel erg ver gaat. 

Vindt u dat de kosten voor 
asbestonderzoek en -sanering in 
verhouding staan tot de risico’s 
die asbest in een woning met 
zich meebrengt?

 ja    nee

2019 11%89%

Het validatie- en 
Informatiepunt is 
een initiatief van 
het Ministerie swZ 
om innovatie te 
stimuleren. Het vIp 
moet onafhankelijk, 
snel en eenduidig 
een oordeel vellen 
zodat nieuwe 
werkwijzen sneller 
naar de markt kunnen 
worden gebracht. 
Het is duidelijk; 
woningcorporaties 
zijn voor. 

Vindt u de oprichting van een VIP 
een goed idee?

 ja    nee

2019 99%1%

24%76% 2019

2017
74%

2017
14%

2017
12%

2018
89%

2018
5%

2018
6%

2019
88%

2019
5%

2019
7%
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AAN HET wOORD

lIEsBETH scHIppER  
HOOFD pROGRAMMABUREAU  

vERsNEllINGsAANpAK

UpDATE AsBEsTDAKENvERBOD

Schipper: ‘De versnellingsaanpak 
bestaat nu drie jaar. Gedeputeerden, 
wethouders en directeuren 
waren bezorgd over het 
asbestdakenprobleem. Ze wilden 
samen aan de slag om eigenaren 
van asbestdaken te ontzorgen en 
te stimuleren hun asbestdak snel 
te verwijderen. Onder leiding van 
Annemieke Nijhof, destijds CEO 
bij het internationale advies- en 
ingenieursbureau Tauw, is toen een 
brede coalitie ontstaan. Het ministerie 
van Infrastructuur was blij met deze 
coalitie en heeft toen besloten een 
programmabureau te faciliteren dat de 
samenwerking kan ondersteunen.’

sAMENwERKEN Is NIET AlTIJD lEUK
Het Programmabureau bleek dé 
succesformule om samenwerking 
binnen de branche voor elkaar 
te krijgen. Waar lag dat succes 
aan? ‘Laten we vooropstellen dat 

samenwerken niet altijd leuk is’, 
lacht Schipper, die als zeer ervaren 
programmamanager van Royal 
HaskoningDHV thuis is in dit soort 
initiatieven. ‘Samenwerken moet 
iets opleveren. Daar gaat veel tijd en 
energie in zitten. Het gaat zeker niet 
zonder slag of stoot. Belangrijk is 
geweest dat we van begin af aan met 
alle partijen aan tafel hebben gezeten. 

EcHT sAMENwERKEN  
DRIJvENDE KRAcHT AcHTER 
vERsNEllINGsAANpAK
Het asbestdakenverbod is voorlopig dan wel van de baan, de opgave om veilig met asbestdaken om te 
gaan, is nog even reëel als altijd. Gelukkig ligt er een basisaanpak waar we mee vooruit kunnen. Het 
Programmabureau voor de versnelling van de sanering van asbestdaken kreeg de afgelopen jaren iets 
voor elkaar wat in deze branche niet vanzelfsprekend is: samenwerking. Liesbeth Schipper, hoofd van het 
Programmabureau, blikt terug op de succesvolle versnellingsaanpak. 

HET AsBEsTDAKENvERBOD 
Is vAN DE BAAN
Het kabinetsvoorstel om asbestdaken definitief te verbieden is van de baan. Ondanks het 

wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om het verbod tot 2028 uit te 

stellen, stemde de Eerste Kamer op 5 juni met een ruime meerderheid tegen. Veel Eerste 

Kamerleden zijn weliswaar voor een verbod, maar vinden dat het kabinet nu te overhaast en 

rigoureus werkt. Het verbod zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen 

en op hoge kosten jagen. 

Overheden, provincies, gemeenten, 
omgevingsdiensten, bedrijven uit de 
sector, verzekeraars en makelaars 
zijn steeds aan de hand van concrete 
thema’s en doelen met elkaar aan de 
slag gegaan.’ 

ZIE HIER: vEEl wERKBARE TOOls
Het contrast tussen 2016 en 2019 
is groot. ‘Toen wisten we nog niet 
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Het asbestdakenverbod is weliswaar van tafel, 
maar de opgave om de asbestdaken te saneren 
ligt er nog steeds. 

HEEl vEEl vERsNEllINGsAMBAssADEURs
De kracht van de versnellingsaanpak zit in de brede samenwerking. Een groot aantal partijen 

slaat de handen ineen. De versnellingsaanpak heeft ook ambassadeurs die op persoonlijke ti-

tel bijdragen aan de versnelling. Denk hierbij aan gedeputeerden van provincies, wethouders 

van gemeenten en bestuurders uit de bouwsector, asbestadviesbureaus en de asbestver-

wijderingsketen. Benieuwd wie de ambassadeurs zijn, wie ze vertegenwoordigen en welke 

bijdrage ze leveren? Kijk op www.asbestversnelling.nl/ambassadeurs.

80 miljoen vierkante meter 
asbestdak waarvoor de eigenaren 
zelf verantwoordelijk zijn. Die 
daken worden slechter en ouder. 
Een flinke windhoos en er is 
een groot probleem. Ook sluiten 
verzekeringsmaatschappijen steeds 
vaker asbestdaken uit. Dit alles geeft 
maar aan dat alle partijen rondom het 
Programmabureau de afgelopen jaren 
dankbaar werk hebben verricht. Met 
de concrete tools en vele (regionale) 
samenwerkingsverbanden zijn we 
uitstekend in staat om sneller dan ooit 
asbestdaken te saneren. Dat was én 
blijft het doel.’   
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precies wat de opgave inhield. Nu 
zijn in grote delen van het land 
inventarisaties uitgevoerd en weten 
we veel beter waar de miljoenen 
vierkante meters asbestdaken 
liggen. Er zijn concrete tools voor 
communicatie en voor het ontzorgen 
van eigenaren ontwikkeld, die 
zorgen voor een snellere sanering. 
De tools zijn verzameld door de 
samenwerkende partijen in een 
digitale toolbox die door de VNG 
onder alle gemeenten is verspreid. 
De samenwerkende partijen hebben 

OpGERUIMDE AsBEsTAKEN IN vIJF  
JAAR vERDUBBElD
Er is de afgelopen jaren zeker op het gaspedaal gedrukt wat betreft de sanering van asbest-

daken. In vijf jaar tijd is het aantal opgeruimde asbestdaken ruim verdubbeld. In 2014 is zo’n 6 

miljoen vierkante meter gesaneerd. Het aantal gesaneerde vierkante meters asbestdaken in 

2018 bedroeg ruim 12 miljoen. Schipper: ‘We hebben ons als Programmabureau op drie sporen 

gericht. Ten eerste wilden we dat er meer bewustwording en communicatie kwam: iedereen 

moest begrijpen waar het om ging. De tweede pijler had alles met financiering te maken: hoe 

houden we de sanering betaalbaar? Tot slot moet alles uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat beleid 

en regelgeving in lijn zijn met dat wat we willen bereiken.’ 

ook scenario’s voor een leningenfonds 
ontwikkeld, inspirerende 
businesscases uitgewerkt en 
handreikingen voor een collectieve 
aanpak gemaakt’, licht Schipper toe.

DE EFFEcTIvITEIT vAN KORTE lIJNEN
Dat het Programmabureau voor de 
samenwerkende partijen aanstekelijk 
werkt, heeft volgens Schippers te 
maken met de onafhankelijkheid van 
het bureau. ‘Hierdoor lukt het om 
veel verschillende partijen samen te 
brengen en echt verbinding te zoeken. 

We willen ook vooral geen dingen 
institutionaliseren. De lijnen moeten 
kort zijn. Doordat partijen elkaar in 
deze informele setting hebben leren 
kennen, weten ze waar ze moeten zijn 
als er iets speelt.’ 

NOG sTEEDs MIlJOENEN vIERKANTE 
METERs AsBEsTDAK
Het asbestdakenverbod is weliswaar 
van tafel, maar de opgave om de 
asbestdaken te saneren ligt er 
nog steeds. Schipper: ‘Niemand 
kan eromheen: er ligt nog steeds 
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Het idee voor DakVrienden ontstond 
in 2017. Stella Brenninkmeijer, 
directeur Marketing Development van 
Essent, vertelt: ‘Duurzame energie 
is onze toekomst. We zijn daarom 
altijd op zoek naar oppervlaktes om 
energie duurzaam op te wekken. 
Het asbestprobleem van Nederland 
was evident: er ligt ongeveer 68 
miljoen vierkante meter asbestdak, 
waarvan zo’n 80% in handen is van 
agrariërs. Op basis hiervan zijn we met 
boeren gaan praten: wat als we jullie 
asbestdaken kosteloos ombouwen tot 
zonnecentrales?’ 

HEEl VEEl pERsooNlIjKE VERHAlEN 
De boeren waren van begin af 
aan enthousiast. En terecht. Een 
asbestdak vervangen is voor velen 
op eigen kracht niet haalbaar. 
Brenninkmeijer: ‘Gemiddeld gaat 
het om een forse investering van 
€30.000,- per duizend vierkante 
meter. Dat kan niet iedereen zomaar 
ophoesten. Achter iedere boer en 
ieder agrarisch bedrijf steekt een 

BoEREN BlIj:
VAN AsBEstDAK
moEItEloos NAAR
zoNNEcENtRAlE

Het kan gewoon: een 
hoofdpijndossier omturnen 
naar een zonnig alternatief. Het 
lukt Essent met het initiatief 
DakVrienden. Binnen dit 
project helpt het energiebedrijf 
bedrijven – en dan met name 
boeren – om hun asbestdak 
kosteloos te vervangen. In 
ruil daarvoor gebruikt Essent 
het dak om via zonnepanelen 
groene stroom op te wekken. 
Nog dit jaar hebben zeventig 
Nederlandse ondernemers een 
nieuwe zonnecentrale. Let wel: 
deze 150.000 vierkante meters 
zonnedak leveren genoeg 
zonne-energie op voor het 
stroomgebruik van meer dan 
7.300 huishoudens.

InItIatIef DakVrIenDen Van 
essent groot succes

AAN HEt wooRD

stEllA BRENNINKmEIjER
DIREctEuR mARKEtINg-
DEVElopmENt EssENt
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persoonlijk verhaal. Die verhalen heb 
ik allemaal gehoord. Dat maakte de wil 
om DakVrienden te laten slagen alleen 
maar groter.’ 

oVER HEt IDEE zElf
Binnen een jaar werden flinke stappen 
gezet. De doelstelling? Essent helpt 
bedrijven om hun asbestdak te 
vervangen, zonder veel regelwerk 
en zonder eigen investeringen. ‘In 
ruil hiervoor stellen de agrariërs hun 
zonnedak twintig jaar ter beschikking 
voor het opwekken van groene 
stroom. Daarna zijn de zonnepanelen 
van de boeren’, legt Brenninkmeijer 
het initiatief uit. 
Er kwam veel regelwerk aan te pas 
om het project van de grond te krijgen. 
‘Zo brachten we de hele keten in kaart. 
We bedachten hoe de vervanging 
van de daken praktisch kon worden 
aangepakt, we bepaalden welk deel 
zelf moest worden gefinancierd, hoe 
een subsidie-element kon worden 
ingevoegd, hoe de aansluiting met de 
netbeheerders kon worden geregeld 
en welke installaties konden worden 
gebruikt.’ 

zEVENtIg BoEREN, 150.000 m2

zoNNEDAK
In december 2018 is DakVrienden 
onder grote publieke belangstelling 
gelanceerd. Dit jaar worden de 
asbestdaken van zeventig (boeren)
bedrijven vervangen. In totaal 
komt dit neer op 150.000 vierkante 
meter zonnedak. In 2020 gaat 

Essent voor eenzelfde doelstelling. 
‘Overigens zijn we overspoeld door 
aanmeldingen. We ontvingen er in 
totaal zo’n drieduizend. Dat waren 
er meer dan verwacht. Natuurlijk 
zijn er voorwaarden aan deelname 
verbonden. Voor ondernemers die 
hier niet aan voldoen, zoeken we 
naar alternatieve oplossingen. Denk 
bijvoorbeeld aan het huren of leasen 
van zonnepanelen.’ 

wIN-wIN-wIN
DakVrienden is een ‘win-win-win-
situatie’: de boeren zijn blij, Essent is 
blij én Nederland maakt een positieve 
klapper als het gaat om het lokaal 
opwekken van duurzame energie. ‘De 
aandacht voor het initiatief is groot, 
zowel van landelijke als regionale 
media. Ik denk omdat het thema 
maatschappelijk zo relevant is. Boeren 
zitten met een probleem: ze zijn in het 
bezit van een asbestdak. Binnen dit 
initiatief slaan we de handen ineen en 
zoeken we samen naar een oplossing’, 
stelt Brenninkmeijer.

VIA co-cREAtIE INNoVEREN
Zo komen we bij co-creatie en 
innovatie terecht. ‘DakVrienden is een 
concrete oplossing voor boeren die 
hun asbestdak willen vervangen. Maar 
het is ook zinvol om dit project binnen 
een breder perspectief te plaatsen. 
Het vervangen van alle asbestdaken 
valt onder de energietransitie waar 
we met zijn allen aan moeten gaan 
staan. Vandaar dat we hoog inzetten 

op partnerships. DakVrienden 
is slechts het begin en richt zich 
specifiek op boeren. Maar hoe zit 
het met de asbestdaken van andere 
consumenten en bedrijven? Laten we 
samen manieren bedenken om ze te 
vervangen.’ 

ENoRmE potENtIE
Het potentieel is enorm, weet 
Brenninkmeijer. ‘Op de totale voorraad 
asbestdaken passen in totaal zo’n 17 
miljoen zonnepanelen. Dat is goed 

DE EERstE DAKVRIEND: lEI gERAEDts

Ruitersportcentrum Geraedts uit het

Limburgse Beek heeft een nieuw dak.

Met dank aan Essent. Er liggen nu 660

zonnepanelen op het dak, in plaats van 

4.800 vierkante meter asbestdak. Lei 

Geraedts: ‘Ik ben heel blij dat Essent mij 

heeft geholpen met de financiering en de 

organisatie van deze hele operatie. Het 

vergt toch een behoorlijke investering om 

het allemaal te regelen, zowel qua geld als 

tijd. Nu heb ik een schoon dak, dat ook

nog eens groene stroom opwekt voor

zo’n 64 gezinnen.’ 

voor het stroomverbruik van circa 1,6 
miljoen huishoudens en een CO2-
besparing van 3,2 megaton. Dat staat 
weer gelijk aan een bos zo groot als 
320.000 voetbalvelden, vergelijkbaar 
met de oppervlakte van de provincie 
Limburg. Door zonnepanelen op 
het dak te leggen, halen we op een 
duurzame manier energetisch gezien 
het maximale uit Nederland.’

BIjDRAgEN AAN ENERgIEtRANsItIE
DakVrienden is een mooie opsteker, 

ervaart Brenninkmeijer. ‘Het is 
ketensamenwerking ten top.
Een hoofdpijndossier heeft zonnig 
toekomstperspectief gekregen.
En zo liggen er nog veel meer 
kansrijke oplossingen voor lastige 
thema’s voor het oprapen. Als we 
maar met elkaar in gesprek blijven 
en de juiste samenwerkingspartners 
zoeken. Dan komen we samen tot 
mooie oplossingen om op slimme 
manieren bij te dragen aan onze 
energietransitie.’ 

REActIE op sNEuVElEN AsBEstVERBoD

De reactie van Essent op het (voorlopig) 

niet doorgaan van het asbestverbod? ‘We 

gaan de impact van het weggestemde 

asbestverbod nog analyseren, maar we 

verwachten dat de noodzaak om asbest 

te verwijderen blijft en dat bedrijven nog 

steeds van hun asbestdak af willen. Asbest 

past simpelweg niet in een gezonde

omgeving en een duurzame toekomst. 

Door het asbestdak te vervangen door een 

nieuw dak met zonnepanelen bieden we 

een charmante oplossing voor ondernemers 

die nog steeds haast hebben om asbest uit 

de weg te ruimen. Dat er nu meer tijd komt 

om het omvangrijke asbestprobleem op te 

lossen, is wat ons betreft een goede zaak’, 

stelt Brenninkmeijer.
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Kyndt schetst de beweegredenen 
achter de wereldwijde asbestaanpak: 
‘Nederland en een gedegen 
asbestbeleid zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. We verdiepen ons 
decennialang in het thema en dat 
werpt zijn vruchten af. Nederlandse 
bedrijven weten wat er van ze 
verwacht wordt op asbestgebied. 
Ze weten dat ze aan regels moeten 
voldoen en leiden hun werknemers op 
om veilig met asbest om te gaan. We 
doen veel projecten in het buitenland 
en merken dat Nederland een van 
de koplopers is als het gaat om een 
veilige asbestaanpak.’ 

EEN fRANs BEDRIjf IN BANglADEsH
Hij vervolgt: ‘We werken met 
grote internationale corporaties, 
vastgoedeigenaren en industriële 
bedrijven. Hun behoefte aan 
een eenduidige aanpak van het 
asbestdossier groeit met de dag. Want 
stel je voor dat je als Frans bedrijf 
onderhoudswerkzaamheden gaat doen 
op een plant in Bangladesh: welke 
wetgeving is dan leidend? En wat doe 
je in het geval van een calamiteit? 

VERgAANDE
NEDERlANDsE
AsBEstKENNIs Is
Nu wERElDwIjD
ExpoRtpRoDuct

Nederland zet zich al ruim 25 jaar 
in voor een veilig asbestbeleid. 
De asbestaanpak is door de 
jaren heen verfijnd en er is 
meer structuur gekomen. SGS 
bijt zich sinds het asbestverbod 
op 1 juli 1993 in het thema 
vast. ‘We zijn een zeer actieve 
wereldwijde speler’, stelt Nicolas 
Kyndt, Global Vice-President 
Environment Health and Safety 
bij SGS. ‘Vanuit dit globale 
perspectief zien we dat ieder 
land een eigen geschiedenis 
met asbest heeft en dat er 
internationaal grote verschillen 
zijn in wet- en regelgeving. In 
sommige landen is er überhaupt 
geen wetgeving. Dat kan wat 
ons betreft niet. Vandaar dat 
we onlangs een wereldwijde 
asbestaanpak uitrolden. Onze 
vergaande asbestkennis is nu 
een concreet exportproduct.’

gRAtIs E-lEARNINg

De veiligheid van werknemers staat boven 

alles. Daarom stelt SGS de asbest e-learning 

letterlijk voor iedereen beschikbaar. De thema’s 

die in de onlinecursus aan bod komen? 

• Wat is asbest? 

• Gerelateerde gezondheidsrisico’s 

• Wet- en regelgeving

• Hoe ga je in de praktijk om met asbest?

De cursus is in het Engels te volgen.

Interesse? Ga naar www.sgssearch.com/

asbestoscourse
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wERElDwIjD AsBEstmANAgEmENt EN -ADVIEs

Als het om asbestveiligheid gaat, houden 

internationaal opererende bedrijven graag zelf 

de regie. En dat is terecht. De wereldwijde ver-

schillen zijn te groot. Er is te veel ruimte voor 

interpretatie en onduidelijkheid. SGS onder-

steunt bij asbestvraagstukken op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau. Van het testen 

van monsters op aanwezigheid van asbest 

tot het ontwikkelen van een internationaal 

asbestbeleid. Verder traint en adviseert SGS 

uw personeel bij het werken met asbesthou-

dende materialen. Het gaat niet alleen om het 

bepalen van de eigen wereldwijde standaard, 

maar ook het toepassen van die norm. 

Internationaal opererende bedrijven 
willen hier uitsluitsel over. Als ervaren 
expert hebben wij deze taak op ons 
genomen.’

AsBEst wERElDwIjD DooRgRoNDEN 
SGS dook de afgelopen jaren in de 
complexe materie. ‘Als één partij 
een goede uitgangssituatie heeft om 
asbest wereldwijd te doorgronden, 
dan zijn wij het. Uiteindelijk is het onze 
drijfveer om een positieve impact te 
hebben op onze leefomgeving. Let 
wel: in China, Rusland en Kazachstan 
draaien de asbestcementfabrieken 
nog volop. Jaarlijks wordt er nog 
steeds 2 miljoen ton asbest verwerkt 
in gebouwen en installaties. Wij willen 
onze internationale klanten graag 
vooruithelpen op asbestgebied.’ 

INtEllIgENtE INtERNAtIoNAlE
DAtABAsE
SGS ontwikkelde een intelligente 
internationale asbestdatabase en 
een gratis e-learning en verzorgt 
mondiaal asbestbeleid en -advies. ‘Er 
is ontzettend veel energie gaan zitten 
in de ontwikkeling van onze diensten 
en tools’, beaamt Kyndt. ‘Neem de 
internationale database. Hiervoor 
hebben we in meer dan zestig landen 
uitgezocht wat het asbestverbod 
inhoudt, wat de grenswaarden 
zijn, welke analysetechnieken 
mogen worden gebruikt en wat de 
certificatieplicht inhoudt. Dat was 
zeker niet simpel. Zoek maar eens 
in het lokale Mandarijn uit hoe per 
provincie de asbestregelgeving te 
interpreteren.’ 

VAN fINlAND tot KAzAcHstAN
Er ligt nu een internationale aanpak 
waar opdrachtgevers mee vooruit 
kunnen. Kyndt: ‘Zo hielpen we 
bijvoorbeeld een specialist in 
roterende apparatuur. Het bedrijf 
wilde graag één aanpak voor alle 
sites wereldwijd. We voerden 
pre-mobiliteitsbeoordelingen uit, 
verzorgden luchtmonitoring, schreven 
veiligheidsplannen en trainden het 
veldpersoneel. SGS werkt wereldwijd 
en dus zijn we altijd dichtbij. 
We trainden de medewerkers in 
onder andere Finland, Rusland en 
Kazachstan. Het bedrijf werkt nu 
met een mondiaal op maat gemaakt 
asbestbeleid.’ 

sgs AsBEstos complIANcE tool, 

EEN INtERNAtIoNAlE DAtABAsE

Vanaf nu ben je altijd en overal compliant. 

SGS Asbestos Compliance Tool is de eerste 

wereldwijde asbestdatabase. Per land zijn 

de actuele wetsdocumenten verzameld, die 

door de tool automatisch zijn vertaald naar 

het Engels. Opdrachtgevers hebben op elk 

gewenst moment toegang tot de database 

en kunnen ook voor asbestvragen met 

experts in gesprek. Waarom deze database? 

Het ene land is het andere niet wat betreft 

regelgeving. De tool geeft inzicht in welke 

wet- en regelgeving waar geldt. 

Nicolas Kyndt, Global Vice-President 
Environment Health and Safety SGS
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wAARom DEzE tool?
Wanneer je als organisatie werkzaam 
bent over de grens, kan het vaak
onduidelijk zijn welke wetgeving er 
geldt. Hoe zorg je er toch voor dat
je werknemers veilig aan de slag
kunnen?
Een voorbeeld; een organisatie uit 
Spanje renoveert een fabriek in India 
en is van plan Spaanse werknemers in 
te zetten. Ze hebben te maken met de 
Spaanse en Indiase wetgeving, welke 
ontzettend verschillen. 
Uit de SGS Compliance-tool blijkt:
•  Het gebruik van asbest is verboden 

in Spanje, maar niet in India.
•  Voor aanvang van onderhoudswerk-

zaamheden is een asbestonderzoek 
vereist in Spanje, in India niet. 

•  De maximale blootstelling aan
    chrysotiel asbest in de lucht voor
    8 uur is; 0,1 vezels/cc in Spanje en 

1,0 vezels/cc in India. 

Het risico bestaat dus dat Spaanse 
werknemers worden blootgesteld aan 
asbestvezels in India, wat niet voldoet 
aan de Spaanse wetgeving. Om de 
werknemers te beschermen voor 
het project in India, adviseert SGS de 
organisatie om: 
•  Voor het begin van de werkzaam-

heden een asbestonderzoek uit te 
voeren, inclusief een risicobeoorde-
ling. 

•  Neem indien nodig passende maat-
regelen voor én tijdens het werk. 

•  Test lokale bouwmaterialen op de 
    aanwezigheid van asbest, voor deze 

worden toegepast.
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Heeft u een internationaal vraagstuk 
waar u hulp bij kunt gebruiken? SGS 
staat aan uw zijde en zoekt samen 
met u naar de beste en meest
veilige oplossing. Voorvragen of meer 
informatie, neem contact op met
nick.govers@sgs.com. 

sgs AsBEstos 
complIANcE
tool
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SpanjePortugal

asbest is verboden en ook het

onderzoeken van asbest in gebouwen

is georganiseerd.

asbest is verboden, maar onderzoek

naar asbest in gebouwen is niet 

verplicht.

asbest is slechts deels verboden, of 

onderzoek naar asbest in gebouwen is

niet verplicht.

asbest is niet of niet helemaal

verboden, ook het onderzoeken van 

asbest is niet verplicht.

dit land produceert asbest op dagelijkse 

basis.

opVAllENDE REsultAtEN

•  Japan, Zuid-Korea en Taiwan zijn, voor

    zover bekend, de enige landen in Azië 

waar productie en gebruik van asbest 

volledig verboden is.

•  Portugal, Hongarije en Roemenië hebben 

geen wetgeving of norm voor het

   onderzoeken van asbest in gebouwen.

•  In Denemarken (1980) werd asbest het 

eerst op grote schaal verboden, Zweden 

(1982) en Noorwegen (1984) volgden 

snel daarna. 

•  In Rusland, Kazachstan, India en China 

wordt tot op de dag van vandaag nog 

steeds asbest gewonnen in de mijnen.

•  In Canada is asbest pas sinds december 

2018 verboden. Tot 2012 werd asbest 

zelfs nog op dagelijkse basis gewonnen. 



Naast asbest 
krijgen ook andere 
gevaarlijke stoffen, 
zoals keramische 
vezels en chroom-6,  
steeds meer 
aandacht in de 
installatiebranche. 

Is er binnen uw organisatie aandacht voor chroom-6?

Is er binnen uw organisatie aandacht voor keramische vezels?

Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze 
medewerkers 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

2019
5%
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INstAllAtIEBRANcHE opvallend: het aantal installatiebedrijven dat vraagt om een asbestinventarisatierapport 
voorafgaand aan werkzaamheden daalt. toch starten steeds minder medewerkers de 
klus bij het ontbreken van de inventarisatie. 

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)?
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2018
3%
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0%
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2017
58%

2017
19%

2017
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2017
4%

2017
11%

2019
24%

2019
14%

2019
5%
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Ja, bij het uitbrengen 
van een offerte

Ja, bij het plannen 
van een klus

Ja, bij start werk-
zaamheden

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

2019
57%

2019
0%

wanneer een werknemer wordt blootgesteld aan asbest wordt dit in veel gevallen intern geregistreerd als een incident. 
Daarnaast wordt regelmatig een expert ingeschakeld om de situatie te beoordelen of de opdrachtgever aansprakelijk gesteld.

Hoe gaat uw organisatie om met situaties waarbij een werknemer is blootgesteld aan asbest? (meerdere antwoorden mogelijk)

2019
5%

Dit wordt intern geregistreerd 
als incident

De opdrachtgever wordt 
aansprakelijk gesteld

er wordt een expert inge-
schakeld om de situatie te 
beoordelen

Hier zijn geen afspraken over 
binnen onze organisatie

anders

2019
86%

Ja, een keer

Is uw organisatie in het afgelopen jaar gecontroleerd op het naleven 
van de asbestwet- en regelgeving door gemeente, omgevingsdienst 
of de Inspectie sZW?

Ja, meerdere keren nee

maar een klein deel 
van de organisaties 
is in het afgelopen 
jaar gecontroleerd 
op het naleven van 
de wetten en regels 
door gemeente, 
omgevingsdienst 
of de Inspectie 
szw, waarbij de 
werkzaamheden nooit 
zijn stilgelegd. 

2019
10%

2019
67%

2019
62%

Is in het afgelopen jaar een asbestsanering bij uw organisatie 
stilgelegd door gemeente, omgevingsdienst of de Inspectie sZW? 

Ja, een keer Ja, meerdere keren nee
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100%
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0%

2019
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100%
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Ja, in ons beleid is opgenomen hoe onze 
medewerkers veilig kunnen werken met 
chroom-6

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

2017
10%

2017
20%

2017
70%

2018
10%

2018
31%

2018
59%

2019
79%

2019
16%

2019
37%

2019
42%

2016
21%
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VERwERpINg
AsBEstDAKENVERBoD: 
‘KoRtzIcHtIg EN
tElEuRstEllEND’ 

NAwooRD

sjAAK BuRgERs 
loNgARts EN VooRzIttER
VAN DE sEctIE
AsBEstgERElAtEERDE
AANDoENINgEN (sAgA)

Sjaak Burgers is longarts bij het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Dagelijks wordt hij met de gevolgen 
van asbest geconfronteerd: ‘Als longarts op de oncologie zie je alleen maar 
longkanker, asbestkanker en andere zeldzame vormen. Asbestkanker is een 
heftige ziekte; de patiënt heeft veel klachten en het toekomstperspectief is vaak 
niet goed. Helaas zien we dit soort patiënten dagelijks in het ziekenhuis.’
‘Ook in mijn omgeving zijn veel mensen ziek geworden’, gaat Burgers verder. ‘Ik 
speelde vroeger als klein jongetje regelmatig tussen het asbest. Vergeleken met 
de rest van de wereld komt asbestkanker in Nederland gelukkig niet vaak voor. 
Maar iedere patiënt is er één te veel. En juist daarom is het laten sneuvelen van 
het asbestdakenverbod een gemiste kans.’

De discussie rondom het asbestdakenverbod herkent Burgers nog uit de jaren 70 
en 80, toen het algemene asbestverbod steeds vaker ter sprake kwam. ‘Wat mij 
verbaast is dat de discussie op dezelfde wijze wordt gevoerd. We kijken alleen 
naar het financiële plaatje. De kosten op korte termijn worden nu afgewogen 
tegen de gezondheidsvoordelen op lange termijn. De kosten wegen het zwaarst, 
een enorm teleurstellend besluit.’

‘De kans dat je asbestkanker oploopt bij een calamiteit is niet groot. Bij een 
dagelijkse confrontatie van asbest op bijvoorbeeld schuurtjes, is het risico gelijk 
een stuk groter. De kans om ziek te worden van asbest op daken lijkt misschien 

klein, maar is alsnog groter dan dat je de staatsloterij wint. Bij een lange straat 
vol asbestdaken, komt één van de buren een keer bij de longarts terecht met 
asbestkanker als diagnose. Is dat het risico waard? Ik vind het financiële leed 
daaraan ondergeschikt.’
Het saneren van asbestdaken is een dure aangelegenheid, weet ook Burgers. 
‘Ik heb niet de oplossing waar het geld vandaan moet komen of wie dit allemaal 
moet betalen. Maar het is wrang dat de financiën überhaupt meespelen, 
we hebben het hier over mensenlevens. En daarbij is de behandeling van 
asbestkanker enorm prijzig. Iedere patiënt wil immers de beste methode en ook 
dat moet worden betaald. Wanneer je de mogelijkheid hebt om asbestkanker te 
voorkomen of in elk geval terug te dringen, is dat altijd de beste keuze.’ 

Het nieuws rondom het asbestdakenverbod vond Burgers pijnlijk en dubbel om 
te zien. ‘Tijdens het journaal zie je mensen letterlijk champagne drinken; ze gaan 
niet failliet door de kosten van de sanering. Ik begrijp de blijdschap, de individuele 
kosten kunnen ook veel schade toebrengen. Maar de volgende dag zie ik in mijn 
praktijk weer een patiënt met asbestkanker. Financiën mogen nooit voorgaan op 
onze gezondheid. Nogmaals; een teleurstellend en kortzichtig politiek besluit.’

Op 5 juni dit jaar werd het asbestdakenverbod door de Eerste Kamer van tafel geveegd. Ondanks het 
voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om het verbod vanaf 2028 in te laten gaan in plaats 
van 2024. Volgens Sjaak Burgers een kortzichtig besluit en een gemiste kans voor de maatschappij.
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Een asbestveilige werkomgeving 
start met de juiste kennis. Dat 
geldt voor asbestsaneerders, 
maar ook voor medewerkers 
van woningcorporaties of 
installatiebedrijven, 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

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. 

Met de vouchercode ‘OPLASBF2019’ 
ontvangt u eenmalig een korting van 

wIj zEttEN DE 10 REDENEN om VooR 
sgs sEARcH oplEIDINgEN tE KIEzEN 
gRAAg VooR u op EEN RIj!

1.  DE scHERpstE pRIjs VooR DE BEstE
 KwAlItEIt
2.  AltIjD EEN locAtIE BIj u IN DE BuuRt
3. ExAmENs IN DE 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 (wERK)DAgEN pER mAIl
9. BEtRoKKEN DAV-mENtoR
10.  wIj REgElEN HEt HElE tRAjEct: mEDIscHE 

KEuRINg, fIttEst, tRAININg, ExAmEN ÉN 
mENtoR

10% op de actuele websiteprijzen van 
een asbesttraining (open inschrijving) 
naar keuze. Deze korting kunt u 
gebruiken via aanvraag per mail voor 
een open inschrijving en is geldig tot 
en met 31 december 2019.

www.sgssEARcHoplEIDINgEN.Nl 
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Met de Nationale AsbestEnqûete 
onderzoeken we al jaren de stand 
van zaken in de asbestketen. Aan de 
hand van de resultaten zien we waar 
de branche staat. Bij een risicovolle 
stof als asbest is het belangrijk om 
met elkaar in gesprek te blijven, de 
voortgang in de markt te volgen en 
ontwikkeling te blijven stimuleren. 

Op de Asbestfeitenwebsite delen we 
onafhankelijk en onvoorwaardelijk 
feiten en kennis met de markt. 
Het doel van deze site is op feiten 
gebaseerde informatie te verstrekken 
om risico’s bij het onderhoud, 
renovatie en sloop van gebouwen, 
woningen en objecten tot een 
absoluut minimum te beperken.

Met ruim 2250 leden is ‘Asbestfeiten’ 
de grootste groep met 
asbestprofessionals op LinkedIn. In 
deze groep is volop ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan, nieuws te 
delen of een discussie te openen over 
alle aspecten van de risicovolle stof. 

Het totaalverbod op asbesthoudende 
materialen was op 1 juli 1993 een 
feit. We zijn inmiddels ruim 25 jaar 
verder. Een mooi en logisch moment 
om terug te blikken: waar staan 
we nu en waar willen we naartoe? 
De afgelopen jaren zijn spannend 
geweest. Discussies binnen de keten 
zijn verhard, er zijn controversiële 
meningen en ook de media zetten een 
bepaald beeld neer. Wat ons betreft de 
hoogste tijd om terug te gaan naar de 
kern in deze documentaire. U bekijkt 
de video via het SGS Search YouTube 
kanaal.
 
Meer informatie of advies over 
asbest? Onze adviseurs staan voor u 
klaar. Voor een vrijblijvende afspraak 
kunt u bellen met 088 – 214 66 00. 

IN gEspREK 
BlIjVEN 

oVER
AsBEst? 

AsBEstfEItENwEBsItE

‘AsBEstfEItEN’ op lINKEDIN

DocumENtAIRE: 25 jAAR 
AsBEstVERBoD

088 – 214 66 00
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mAAR HARD

 DooRwERKEN
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Martje Princen
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Sjoerd Kuiper
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Nicolas Kyndt
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In Mumbai is het contrast 

tussen de moderne 

gebouwen en de sloppen-

wijken vol met asbestgolf-

platen erg groot. In India 

wordt nog altijd asbest 

geproduceerd, dagelijks 

werken 300.000 mensen 

in de asbestindustrie.


