in-for-mail
Roep om meer coördinatie
bij asbestcalamiteiten

Grootschalige incidenten waarbij asbest in het spel is, komen in de nabije
toekomst vaker voor. Daarover zijn de vier deelnemers aan het door onderzoeksen adviesbureau SGS Search geïnitieerde rondetafelgesprek het eens. Maar wat
kan en moet - in de nasleep van bijvoorbeeld een asbestbrand - beter, zodat
calamiteiten niet uitgroeien tot rampen? ‘Het zou veel schelen als verzekeraars
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nog meer nemen.’

Bedrijfsdirecteur van SGS Search Udo
Waltman zette de zaken in een interview
vooraf al op scherp: ‘Ik zie dat het aantal
grote calamiteiten waarbij asbest een rol
speelt toeneemt. En ik zie daarbij een
tweedeling ontstaan in hoe de betrokken
partijen daarmee omgaan. Aan de ene kant
creëer je gemeenten die niets meer durven
en een heel dorp hermetisch afsluiten, aan
de andere kant partijen die oproepen dat
de angst voor asbest complete onzin is.
Beide reacties zijn niet de goede. Ik denk
dat partijen die betrokken raken bij asbestcalamiteiten veel van elkaar kunnen leren,
maar dan moet er wel iemand de eerste

stap durven zetten door het gesprek met
de ander aan te gaan.’

In alle rust aan tafel
Zie daar de reden voor het rondetafelgesprek waarbij vier deskundigen elkaar nu
eens in alle rust in de ogen kunnen kijken.
Zonder dat op de achtergrond een grote
zwarte asbestwolk hangt, burgers in paniek
zijn, ondernemers gedupeerd zijn en de
media alles onder een vergrootglas leggen.
Zonder die druk praat het een stuk
gemakkelijker.
Lees verder op pagina 2.

Het Nationale AsbestFeitenCongres
in beeld op pagina 10 - 11.
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Vervolg...
Roep om meer coördinatie bij asbestcalamiteiten
gesteggel ontstaat over wie wat
moet betalen. De basis moet toch
een goede en duidelijke polis zijn.
Dat voorkomt zoveel gedoe.’

De oplossing?

Ron Walbeek

Aan tafel zitten vier heren met jarenlange
ervaring op het gebied van asbestcalamiteiten.
Ron Walbeek is schade-expert bij
Lengkeek Expertises. Hij fungeert als
de ogen en oren van verzekeringsmaatschappijen.
Steven Traast is calamiteitenmanager
bij SGS Search. Hij adviseert betrokkenen rondom een asbestbrand over
de te voeren strategie.
Edward Brans is advocaat Milieu- en
milieuaansprakelijkheidsrecht bij Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn. Brans
staat zowel aansprakelijke partijen als
gedupeerden in grote milieuzaken bij.
Peter Cammaert heeft jarenlang
ervaring als burgemeester in verschillende gemeenten. Vorig jaar raakte hij

asbestfeit

89% van de Nederlandse
gemeenten heeft een plan van
aanpak klaarliggen voor
asbestcalamiteiten.
Bron: Nationale AsbestEnquête 2015

Steven Traast

Edward Brans

Peter Cammaert

in zijn functie als waarnemend burgemeester van Roermond betrokken bij
een grote asbestbrand.

schade zo klein mogelijk te houden.
Mijn uitgangspunt is dat de (herstel)kosten marktconform zijn.’

Belangrijke rol verzekeraar

Meer calamiteiten anno 2015?

Nog voor het rondetafelgesprek een
aanvang kan nemen, constateren de vier
dat het spijtig is dat er geen woordvoerder van een verzekeraar aan tafel zit. Zij
spelen een belangrijke rol in de nasleep
van een asbestcalamiteit. Walbeek:
‘Zeker als er bij een brand veel particulieren betrokken zijn en je te maken hebt
met onwetendheid over de asbestrisico’s
en onduidelijkheid over de verzekeringspolis. Bij een grote calamiteit komen
mogelijk meerdere schade-experts ter
plaatse voor verschillende verzekeraars,
met allen hun eigen polisvoorwaarden.
Dat zorgt nog wel eens voor onduidelijkheden.’
Traast: ‘Is het niet ook zo dat je als
schade-expert zoveel mogelijk schadebeperkend moet optreden?’
Walbeek: ‘Het is de taak van de expert
om schadebeperkende maatregelen
te treffen wanneer dat mogelijk is.
Natuurlijk moeten wij op de kosten
letten, maar ik ben nog nooit door
een verzekeraar geïnstrueerd om de

Klopt het gevoel van Waltman dat
asbestcalamiteiten vaker en heviger
voorkomen?
Een volmondig ja. Brans: ‘Al was het
maar omdat er landelijk is afgesproken
dat na 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn. Je ziet dat
gemeenten al die gebouwen nu in kaart
aan het brengen zijn. Iets wordt simpelweg sneller een calamiteit door de
wetenschap dat er asbest aanwezig is.’
Cammaert: ‘En vlak de rol van de
media niet uit. Die staan tegenwoordig
bij iedere asbestbrand vooraan met
draaiende camera’s. De nuance is vaak
ver te zoeken, waardoor de paniek bij
bewoners toeneemt en je als gemeente
wel moét opschalen.’ Steven Traast
vertelt dat hij per maand bij gemiddeld
10 asbestgerelateerde calamiteiten
betrokken is. Toch wil het simpele feit
dat branden vaker voorkomen nog niet
zeggen dat ze ook vaker tot een
calamiteit uitgroeien. Traast: ‘Ik zie heel
veel zaken waarbij het gewoon goed

gaat, maar ook nog steeds gevallen
waarbij het volledig uit de hand loopt.
En vaak is dat omdat overheden niet
adequaat en consequent handelen.
Die vertellen dan aan gedupeerde
bewoners: “regelt u dat zelf met uw
verzekeraar”. Beter is als een gemeente
de regie neemt en met de verschillende
verzekeraars afstemt hoe en onder
welke voorwaarden de werkzaamheden
plaats moeten vinden.’
Walbeek: ‘Vaak liggen de zaken echter
zo gecompliceerd dat dat helemaal niet
mogelijk is. Stel je voor dat er na een
brand asbestdeeltjes op de dakpannen
van de buren terecht zijn gekomen.
Volgens sommige verzekeringspolissen
is dan het opruimen en afvoeren van de
asbesthoudende brokstukjes niet
gedekt. De eigenaar van het afgebrande
gebouw, of zijn verzekeraar, moet het
opruimen voor zijn rekening nemen.
Wanneer het asbest ónder de dakpannen is gedrongen dan zijn er verzekeraars die de kosten wel vergoeden.’

Brans: ‘Betrokken verzekeraars - van de
aansprakelijke partij en de huiseigenaren
die met verontreiniging te maken hebben kunnen in zo’n geval toch een soort
pooling systeem opzetten? Dat ze bij
elkaar gaan zitten en er samen uitkomen? Dat mis ik in veel gevallen nog.’
Oud-burgemeester Cammaert herinnert
zich een grote brand in de gemeente
Velsen waarbij heel veel strandhuisjes in
vlammen opgingen. ‘Toen hebben we
als gemeente alle gedupeerden bij elkaar
geroepen en hun verzekeringsgegevens
opgevraagd. We hebben de verzekeraars
gevraagd het op te lossen.’
Brans: ‘Maar pas op. Niet altijd kán een
gemeente zo handelen. Die zijn gehouden aan het bestuursrecht. Waardoor
mijns inziens trouwens veel onduidelijkheid ontstaat is de verzekeringspolissen.
Die zijn vaak zo onduidelijk opgesteld dat
het zelfs voor een advocaat niet direct
duidelijk is welke schade nu wel en niet
gedekt is. En dat betekent dat in het
geval van brand er eerst heel veel

Hoe zien de vier een oplossing voor
zich? Een onafhankelijk orgaan dat bij
iedere calamiteit de regie neemt?
Cammaert: ‘Nee alsjeblieft niet.
En zeker niet als dat een overheidsorgaan wordt. Het is ook niet de taak
van de overheid.’
Brans: ‘In beginsel is iedere gebouweigenaar verantwoordelijk. Als jij weet
dat er asbest in je dak zit, dien je je
fatsoenlijk te verzekeren tegen de
gevolgen van brand en de verspreiding
van asbest als gevolg daarvan. En
verzekeraars moeten in het geval van
een calamiteit hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen.’
Cammaert: ‘Ook op het gebied van
voorlichting ligt er een mooie rol voor
de verzekeraars.’
Brans: ‘En dat kan ook. Kijk naar banken.
Die moeten hun klanten ook wijzen op
financiële risico’s van beleggingsproducten. Verzekeraars kunnen
gebouweigenaren ook wijzen op
de risico’s van asbestdaken.’
Cammaert: ‘Sterker nog. Je kunt zelfs
iets bedenken waarbij een verzekeraar
meedenkt over het vervangen van zo’n
dak. Dan neem je pas echt je maatschappelijke verantwoordelijkheid.’
Traast: ‘Wat mij betreft nodigen we de
grote verzekeringsmaatschappijen dan
ook snel uit voor een vervolggesprek.
Ik denk dat ze voor veel zaken best open
staan. In de letselwereld en de zorg zie
je ook dat verzekeraars steeds transparanter worden.’

SGS Search was als adviseur betrokken bij verschillende grote asbestcalamiteiten in Nederland:
van de vuurwerkramp in Enschede tot de asbestbrand in Roermond. De calamiteitenservice van
SGS Search is 24/7 bereikbaar voor onderzoek, om direct inzicht te geven in de feiten.
Meer weten? Scan de QR-code voor de animatie!
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Asbest over de grens
‘Ook zonder internationale wetgeving hebben we een zorgplicht’
Niet alle landen hebben zulke strenge asbestregels als Nederland.

Gezond speelveld

Natuurlijk hebben Nederlandse bedrijven die werken aan grote

Elke situatie is anders, zeker in het
buitenland. Soms is het daar praktisch
niet eens haalbaar om dezelfde stappen
te doorlopen als in Nederland. Juist
daarom is het belangrijk vooraf een plan
te maken voor een zo optimaal mogelijke
aanpak. Aupers: ‘Het is verstandig om
een convenant op te stellen waarin je
met collega ondernemers afspreekt hoe
je met buitenlandse projecten en de
bijbehorende risico’s omgaat. Het doel is
de Nederlandse situatie ook daar zo
dicht mogelijk te benaderen. Bedrijven
die zich bij zo’n convenant aansluiten
creëren samen een duidelijk, eerlijk en
gezond speelveld.’

onderhoudsprojecten in het buitenland, ook daar te maken met de risico’s
van asbest. ‘De Nederlandse wet is terecht streng, vooral als het gaat om
bescherming van werknemers’, aldus Kim Aupers van Van Till Advocaten.
‘Internationale asbestregelgeving ontbreekt, maar zeker is dat we een
zorgplicht hebben. De vraag is hoe we die naar eer en geweten invullen.’
Zorgplicht stopt niet bij de grens
Nederlandse werkgevers zijn verplicht
hun werknemers zo goed mogelijk te
beschermen tegen gevaren zoals asbest,
ook in het buitenland. Aupers: ‘De
zorgplicht van Nederlandse werkgevers
is vastgelegd in allerlei wetten. Eén van
de meest verstrekkende is het algemene
zorgplichtartikel 7:658 uit het Burgerlijk
Wetboek. Hierin staat dat je alle maatregelen moet treffen om “redelijkerwijs
te voorkomen dat de werknemer in
uitoefening van zijn werk schade lijdt”.
De werkgever moet hiertoe de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en inspanning
leveren en de bewijslast ligt bij hem.
Deze verstrekkende aansprakelijkheid
houdt niet op bij de landgrens.’

Geen internationale
asbestregelgeving
Waar de algemene regels over veiligheid
van personeel ook in het buitenland
gelden, is specifieke asbestregelgeving
per land verschillend. ‘Overkoepelende
internationale regelgeving ontbreekt’,
aldus Aupers. ‘Bij buitenlandse projecten
is voor sommige bedrijven wellicht de
verleiding groot om slechts de lokale
regelgeving toe te passen. Door de
strenge Nederlandse regelgeving kan
een project immers veel duurder
uitvallen dan voor lokale bedrijven
die minder strikte regels hanteren.

Naast zorgplicht heb je als werkgever en
opdrachtnemer dus ook te maken met
je concurrentiepositie.’

Europese aandacht voor asbest
Dat asbest ook internationaal gezien wel
degelijk onderwerp van gesprek is, blijkt
uit de bijeenkomst van Het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC)
en het Comité van de Regio’s (CvdR)
eerder dit jaar. Enkele topdeskundigen
gaven daar inzicht in de asbestproblematiek in Europa. ‘Het gaat over veel meer
mensen dan de fabrieksarbeiders die
jarenlang aan asbest zijn blootgesteld.
Onze zorg gaat nu ook uit naar kinderen
op scholen, werknemers in ziekenhuizen
en openbare gebouwen en iedereen die
in een huis woont, dus zo ongeveer wij
allemaal’, aldus Enrico Gibellieri, corapporteur van het EESC voor asbest.

Eigen normstelling
De vraag hoe we hier als Nederlandse
ondernemers mee omgaan, stond al
eerder centraal in een rondetafelbijeenkomst van Sulzer Turbo Services en SGS
Search. Vooral de vraag ‘Tot hoever gaat
mijn inspanningsverplichting?’ speelde
bij veel gasten een grote rol. De uitkomst
was dat organisaties, bij gebrek aan
concrete internationale richtlijnen, zelf
tot een normstelling moeten komen.
Het ultieme doel is een code of best

Kim Aupers is advocaat bij Van Till Advocaten
en houdt zich bezig met (vastgoedgerelateerde)
geschillen over asbest.

Mogelijke inhoud convenant
In een convenant waarin ondernemingen hun best practice voor
asbestgerelateerde projecten in het buitenland vastleggen, kan onder
meer worden opgenomen dat partijen:
• z ich zoveel mogelijk inspannen om aan de Nederlandse normen te
voldoen. In het geval dat niet mogelijk is, zullen ze deze normen zo
dicht mogelijk benaderen;
•d
 eze problematiek in hun branche ook onder de aandacht brengen
van de overheid, om een breder draagvlak te creëren;
•h
 un inspanningsverplichting ook opleggen aan alle door hen
ingeschakelde derden en dit ook bij opdrachtgevers te bedingen;
• in situaties die daarom vragen gebruikmaken van gecertificeerde
Nederlandse bedrijven;
• regelmatig overleg hebben met de Inspectie SZW en deskundigen;
• z ich verplichten om het protocol na te leven en de naleving ook op
te leggen aan de door hen ingeschakelde derden en dit ook bij hun
opdrachtgevers te bedingen.

practice waarin organisaties onderling
vastleggen hoe ze met asbest in
buitenlandse projecten omgaan.
Van Till Advocaten stelde voor deze
discussie een concept convenant op.

Best practice
‘Zo’n convenant houdt in dat bedrijven
die betrokken zijn bij omvangrijke
asbestgerelateerde projecten in binnenen buitenland, overeenkomen ook in het
buitenland de Nederlandse wet- en
regelgeving zo dicht mogelijk te benaderen’, legt Aupers uit. ‘Het is verboden
om deze verantwoordelijkheid via
schijnconstructies en buitenlandse BV’s
te ontlopen. Door een best practice te
formuleren en deze met elkaar te delen,
scheppen deze bedrijven een zo veilig
mogelijke situatie voor zowel het
Nederlandse personeel als lokaal
ingehuurde werknemers.’

Wilt u meer lezen over asbest? Neem dan een
kijkje op het kennisplatform Asbest:
www.asbest-search.nl.
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Asbest
in het buitenland
In Nederland is asbest al ruim 20 jaar

Landelijk verbod op asbestgebruik

verboden. Maar hoe zit dat in de rest

Landen waar asbest actief wordt gewonnen

van de wereld? Waar wordt asbest

Geen verbod op asbestgebruik

nog gebruikt? Of zelfs gewonnen en

Asbest, Rusland

geëxporteerd? En in welke landen

Het plaatsje Asbest ontstond in 1889 bij de start van het delven van
de grootste chrysotiele asbestertslaag van Rusland. Ruim 10.000
medewerkers van onderneming Oeralasbest delven hier anno 2015

geldt specifieke wetgeving voor de
omgang met asbest?

meer dan 500.000 ton chrysotiel asbest per dag. De lijfspreuk van de
inwoners van de stad is: ‘Asbest: mijn stad en lot’.

Asbestos, Canada
Tot 2012 werd in het plaatsje Asbestos nog dagelijks asbest gewonnen.
Met als belangrijkste doel export naar landen waar asbest nog is
toegestaan. In 2012 trok de destijds nieuw verkozen regering de
overheidssteun aan de asbestmijnen in. Het lot van de Canadese
asbestindustrie werd daarmee bezegeld.
1.050.000 ton

Mexico 0.6%

Rusland 31.0%

Asbestproductie

Oekraïne 1.3%
Thailand 2.2%

Overige 3.2%
Kazachstan 3.4%

Totaal asbest-

Top 5 landen

gebruik wereldwijd:

asbestproductie-

1.963.000 ton

en gebruik

240.000 ton

India

Kazachstan

Indonesië 2.7%

Rusland

242.000 ton

China

Sri Lanka 2.7%

Brazilië

420.000 ton
307.000 ton

66.801 ton
181.168 ton
302.668 ton

Brazilië 7.9%
432.365 ton

Asbestgebruik
India 19.3%

570.006 ton

China 25.8%
Cijfers 2014

Cijfers 2013

Bronnen: Instituut Asbestslachtoffers (IAS), International Ban Asbestos Secretariat.

6

THEMANUMM ER ASBEST EN VEI LI GHEI D

T H EMAN U MMER A S BE S T E N V E ILIGHE ID

7

EN VIRONM E NT INS P IRE S ....

Grootschalige asbestsanering Pré Wonen
Uit het nieuwe Asbestfeiten boek

‘Hopelijk maakt de Sloopcode zichzelf overbodig’
Arjan Hol, VERAS

De vondst van asbest tijdens
regulier mutatieonderhoud aan vier
portiekflats van Pré Wonen, leidde
tot de grootste asbestinventarisatie
en -sanering waar de woningcorporatie tot nu mee geconfronteerd is.
Door helder en open te communiceren met alle betrokken partijen,
kijkt Pré Wonen terug op een
vlekkeloze sanering.
Onderhoudsmedewerkers van Pré
Wonen stuitten op twee ingetrapte
deuren van de bergingen onderin de flats.
Ze bleken aan de binnenkant met een
door veroudering inmiddels niet meer
hechtgebonden asbestplaat bekleed te
zijn. De corporatie moest direct stappen
ondernemen om onrust onder de
bewoners te voorkomen.

Geen actief risico
‘Om snel de feiten in kaart te brengen,
hebben we een risicobeoordeling laten
uitvoeren’, vertelt Karin Veldkamp, milieucoördinator bij Pré Wonen. ‘Hieruit bleek
dat er geen actief risico was. Met deze
harde feiten hebben we bewoners gerust
kunnen stellen. Om het contact met de
bewoners zo laagdrempelig mogelijk te
maken, hebben we één van de portiekflats ingericht als informatiecentrum.’

Sloop staat aan de basis van een
verantwoord, circulair bouwproces.
De hele sector heeft belang bij een

asbestbronnen uit. Aan de andere kant
schrijven sloopaannemers strategisch in.
Na het tekenen van de opdracht begint
het juridisch getouwtrek.’

zorgvuldige voorbereiding en
uitvoering van het sloopproces.
Afweging kosten, veiligheid en
onderhoud

Gevoelens van onveiligheid
wegnemen

Bij het bepalen van het plan van aanpak,
liet Pré Wonen zich leiden door kosten,
veiligheid en onderhoud. ‘Slopen was
voorlopig geen optie. We hebben dus de
afweging gemaakt tussen het duurzaam
afschermen van de asbesttoepassing en
nu complexmatig saneren. Welke risico’s
lopen de bewoners en wat doet het met
het gevoel van veiligheid als er binnenkort
weer een deur kapot gaat? Op basis
daarvan hebben we gekozen voor een
grootschalige sanering’, aldus Veldkamp.

Door de eenduidige en heldere communicatie reageerden de bewoners goed op
de sanering. ‘Ook de vergoeding van 150
euro voor de overlast hielp mensen over
de drempel om de afstandverklaring voor
de inboedel van hun berging te tekenen.
Daarnaast kregen we goede reacties op
de 24/7 bereikbaarheid, het wekelijkse
spreekuur en het informatiecentrum
vlakbij: er was altijd iemand die opnieuw
uitleg wilde geven en gevoelens van
onveiligheid kon wegnemen.’

asbestfeit

Bijna twee derde van de woningcorporaties is
voorbereid op een onverwachte asbestvondst. Dit is een
flinke groei ten opzichte van 2012; toen gaf 23% aan een
calamiteitenprocedure te hebben.
Bron: Nationale AsbestEnquête 2015

Toch schort het daar in de praktijk
nog wel eens aan. Daarom nam
belangenvereniging voor sloopaannemers VERAS samen met enkele
toonaangevende advies- en ingenieursbureaus het initiatief tot de
code ‘verantwoord opdrachtgeveren opdrachtnemerschap in de
sloopsector’. We spreken Arjan Hol,
secretaris van VERAS over het hoe
en waarom van deze Sloopcode.
Juridisch getouwtrek
‘De relatie tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers van sloopprojecten staat
al jaren onder druk’, aldus Hol. ‘Sloopaannemers zien vaak contracten waarin
risico’s onredelijk zijn ingeschat. Er wordt
bijvoorbeeld aanbesteed op basis van een
incompleet asbestinventarisatierapport,
maar het contract sluit kosten voor extra

Specifiek voor de sloop
Een defensieve houding en het dichttimmeren van contracten komt in heel de
bouw regelmatig voor. Waarom toch een
specifieke code voor de sloopsector?
‘Sloop is kwetsbaarder dan de rest van de
bouwkolom, onder andere omdat vooraf
vaak niet alle informatie over de in het
bouwwerk gebruikte materialen beschikbaar is. Goede informatie-uitwisseling en
afspraken over onvoorziene situaties in
het sloopproces zijn dus extra belangrijk.’

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Toepassing van de code draagt bij aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sloopsector. ‘Bij sloop spelen
een aantal belangrijke MVO thema’s,
zoals de omgang met milieugevaarlijke
stoffen, hergebruik van materialen en
voorkomen van omgevingshinder. Een
verantwoorde sloop vereist een zorgvuldige professionele voorbereiding en
uitvoering.’

Lees het complete verhaal van Pré Wonen en andere praktijkcases en interviews in het

Ook SGS Search ondertekende de Sloopcode. De ambitie om de sloopketen verder

nieuwe boek Asbestfeiten: een perspectief op de asbestketen. Op www.asbestfeiten.nl

te professionaliseren past goed in de ontwikkelingen rondom circulair bouwen en

kunt u het boek kopen of gratis downloaden.

het hergebruiken van bouwmaterialen. Meer informatie? Neem een kijkje op

Informatie en transparantie
De Sloopcode beschrijft wat professionele partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van
sloopprojecten. Hol licht dit als volgt toe:
‘Neem sloop vroeg mee in het proces.
Verzamel gebouwinformatie en speel
daar open kaart over. En maak vooraf
goede afspraken over eventuele onverwachte omstandigheden, in de contractfase maar liever al daarvoor.’

Breed draagvlak
De Sloopcode zelf is beslist geen juridisch
document. ‘Het zijn uitgangspunten voor
meer transparantie en vertrouwen tussen
partijen in de sloopsector. Een breed
draagvlak versterkt dit. Meer kleine
lettertjes en juridische haarkloverij
werken juist belemmerend. We willen
een beweging in gang zetten waarin we
samen gaan nadenken over wat reëel is.
Hopelijk maakt de Sloopcode zichzelf dan
uiteindelijk overbodig.’
De Sloopcode is te vinden op
www.sloopcode.nl. Partijen kunnen de
Sloopcode op de website ondertekenen.

www.duurzaamslopen-search.nl.

Arjan Hol
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Nationale AsbestFeitenCongres
in beeld

De top van de asbestketen en de medische sector ontmoetten elkaar op
28 september in de Jaarbeurs in Utrecht om hun kennis en ervaring op het
gebied van asbest te delen. Benieuwd naar de hoogtepunten van het

Duurzaam ondernemer Anne-Marie
Rakhorst prikkelde de aanwezigen met
een aantal stevige vragen: ‘Is er een
terugval in kennis over asbest te zien
bij woningcorporaties? Wat vindt u?’

De netwerkborrel was een mooie
gelegenheid om bij te praten met
collega’s en nieuwe contacten te
leggen in de markt.

Meer dan 500 professionals uit de
asbestketen kwamen bij elkaar in
de Jaarbeurs in Utrecht.

Nationale AsbestFeitenCongres? We hebben deze voor u in beeld
gebracht! Het hele verslag leest u op www.asbest-search.nl.

SGS Search-bedrijfsdirecteur
Udo Waltman over wet- en
regelgeving: ‘Er loopt veel,
maar er gebeurt te weinig.’

Burgemeester Sjaak van der Tak
van Gemeente Westland: ‘Kan het
Verbond van Verzekeraars een rol
spelen in het samenbrengen van
verzekeraars bij een calamiteit?’

Monique Caubo, directeur
Corporate Operations & Responsible Care bij DSM, gaf de gasten
inzicht in hoe DSM omgaat met
het asbestvraagstuk.

Longarts Sjaak Burgers nam de cheque van
€ 11.000,- voor onderzoek naar mesothelioom
dankbaar in ontvangst van Duco van Dalen.
Ook ontving hij het eerste exemplaar van het
nieuwe Asbestfeiten boek.

Duco van Dalen fietste van China
naar Nederland om zijn vader
- overleden aan mesothelioom te eren én om aandacht te vragen
voor de risico’s van asbest.

De gasten keerden met een hoofd vol informatie én het nieuwe Asbestfeiten boek
huiswaarts. Wilt u Asbestfeiten: een perspectief op de asbestketen ook in uw boekenkast?
We geven vijf exemplaren weg! Stuur voor 30 november een mailtje met als onderwerp
‘Win het Asbestfeiten boek’ naar redactie@searchbv.nl. U kunt het boek ook kopen of gratis
downloaden op www.asbestfeiten.nl.
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Brandveiligheid in gebouwen:
Een wisselwerking voor een waterdicht geheel

Als het aankomt op brandveiligheid
in gebouwen hebben eigenaar,
verhuurder en gebruiker allemaal hun
eigen verantwoordelijkheid. Toch, of
juist daarom, is de brandveiligheid in
gebouwen vaak niet op orde. Want hoe
ga je om met dit woud aan regels en
verantwoordelijkheden? ’Je moet
samen het complete plaatje maken’,
aldus Raymond Brom, service manager
bij Spaces.
Standaard maatregelenpakket
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
huurt Spaces kantoorgebouwen. Hier
realiseren ze kantoorruimtes, flexwerkplekken en vergaderzalen die ze verhuren
aan ondernemers. ‘Spaces heeft te
maken met verschillende gebouweigenaren en steeds wisselende ruimtes
en huurders’, aldus Brom. ‘Om de
brandveiligheid te garanderen werken we
met een standaard maatregelenpakket.’

Colofon


In-for-mail is een nieuws- en 
informatieblad en verschijnt 
2x per jaar.
Overname van artikelen of
gedeelten daarvan is alleen
toegestaan met bronvermelding.

Interactie met gebouweigenaar
en huurder
Dat pakket past Spaces toe in al hun
vestigingen. ‘De standaard veiligheidsvoorzieningen in het gebouw kunnen
worden uitgebreid om aan specifieke
eisen te voldoen. Een cateraar heeft
bijvoorbeeld met strengere brandveiligheidseisen te maken.’

Altijd up-to-date
De grootste uitdaging is volgens Brom
het up-to-date houden van de installatie.
‘De indeling van onze gebouwen wijzigt
regelmatig. Dan moet je ook brandveiligheidsvoorzieningen aanpassen. De
vluchtwegen moeten toegankelijk zijn,
de signaalgevers goed verdeeld over
de ruimtes en de brandmeldinstallatie
geprogrammeerd op basis van de nieuwe
indeling. Daarnaast is er natuurlijk de
standaard periodieke controle en het
onderhoud van de installatie.’

Veiligheid voert de boventoon
Brandveiligheid is dus een wisselwerking,
maar ook een continue proces. Brom sluit
af: ‘Laat veiligheid altijd de boventoon
voeren in de bedrijfsvoering. Een kosten-

Redactie
SGS Search, Postbus 83,
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)
+31 (0)413 29 29 82
redactie@searchbv.nl
www.sgssearch.nl
Concept & realisatie
david-raakt.nl

afweging mag zeker geen gevolgen
hebben voor de veiligheid. En werk
nauw samen met de gebouweigenaar,
zodat installaties altijd goed worden
onderhouden en getest. Alleen dan is
brandveiligheid een waterdicht geheel.’

Tip
Toets uw gebouw en installaties
regelmatig aan de geldende weten regelgeving. Als de regels
aangescherpt zijn, kunt u direct
actie ondernemen. Maar ook als de
regels soepeler zijn geworden, wilt
u dat weten. Zo is sinds 2012 het
automatisch doormelden van een
brandmelding aan de brandweer
voor veel gebouwen niet meer
verplicht. Het aanpassen van uw
installatie kan u mogelijk geld
besparen.

Meer weten over brandveiligheid in
gebouwen? Adviseur Elger Groenland
komt graag bij u langs.
Bel met 020 - 506 16 16 of mail
naar elger.groenland@searchbv.nl.

De thema’s van SGS Search
Duurzaamheid
Asbest
Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid
Grondstoffen

Infographic
MetPeter
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