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Asbest – maatschappelijke impact 
 

 Asbestslachtoffers: In Nederland overlijden door asbestgerelateerde ziekten 900 – 1300 mensen 
per jaar!  GR/IKNL schat dat 9% van alle longkankergevallen veroorzaakt wordt door blootstelling 
aan asbest bij het werk.   

 
Onderbouwing met gegevens CBS 2010:  
In 2010 overleden 6.536 mannen en 3.678 vrouwen aan longkanker. Daarvan zijn dan 560 sterfgevallen toe 
te schrijven aan asbest (9%, schattting IKNL). Er waren 10 sterfgevallen door asbestose en 433 door 
mesothelioom, totaal van 1.003 asbestdoden in 2010. 
Nog steeds worden mensen beroepsmatig en bij doe-het-zelven blootgesteld aan asbest. Zie Asbestkaart 
voor beroepen met blootstelling in het verleden, maar denk ook aan blootstelling aan asbest door incidenten 
(Kanaleneiland Utrecht juli 2012). 
 
Nieuwe regelgeving Nederland 

 Certificeringsregeling voor asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven per 1-2-2012. 
Omvorming certificerende instanties naar toezichthoudende bestuursorganen voor 
certificatieschema’s. 

 
 Bouwbesluit per 1-4-2012: sloopvergunning is vervallen, meldingsplicht voor werken met asbest 4 

weken van tevoren. Bedrijven en particulieren mogen in sommige gevallen 5 werkdagen van 
tevoren melden voor reparatie- of mutatie-onderhoudswerkzaamheden. 

 
 De overheid zal strenger toezicht houden en kan bij afwijkingen overgaan op stillegging (I-SZW 

Brochure Aanpak van asbest 2012-2015). 
 

 Huidige grenswaarden: VR 1000 vezeleq/m3 (jaargemiddelde) en MTR 100.000 vezeleq/m3. 
 

 Werkplek: 10.000 vezels/m3 (geen onderscheid tussen soorten sinds 2006) art. 4.46 Arbobesluit. 
 

 Per 1/7/2013 nieuwe grenswaarden: 300 vezels/m3 voor amfibolen en 2000vezels/m3 voor 
serpentijn. 
 

 Vrijgave bij eindmeting na asbestsanering: 10.000 vezels/m3. dit gaat voor “complexe saneringen” 
(klasse 3) ook naar 300 resp. 2000 vezels/m3. 

 
Wat zijn de gevolgen?  
Vanzelfsprekend heeft de verlaging van de grenswaarden gevolgen voor de wijze waarop asbestsaneringen 
(mogen) worden uitgevoerd, dus meer bronmaatregelen, de nodige mate van bescherming, de wijze van 
controle op luchtconcentratie (elektronenmicroscopie in plaats van lichtmicroscopie bij klasse 3 sanering). 
Dit zal verhoging van de saneringskosten tot gevolg hebben. 
Mijns inziens is een gevolg dat asbestverwijderaars onvoldoende beschermd zijn met de huidige 
volgelaatsmaskers met powerpack PAPR, APF=1000. 
 
Rol van de arbeidshygiënist 
Voorlichting; ri&e; begeleiden calamiteiten; risicobeoordeling; blootstellingsregistratie carcinogenen 
 
Wij moeten nog steeds waarschuwen voor gezondheidsrisico’s. Wij kunnen meningen van leidinggevenden, 
arbocoordinatoren, gebouweigenaren enz. beïnvloeden. Dat wil zeggen dat we bij ELKE RI&E risico’s door 
blootstelling aan asbest meenemen of aangeven dat dit moet worden geïnventariseerd en geëvalueerd.  
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Verder kunnen we onze klanten voorlichten over de risico’s bij rondgangen, bij asbestincidenten, 
onderbouwde risicobeoordelingen maken en asbestslachtoffers helpen met kennis over blootstelling. 
Preventie nu betekent minder slachtoffers in de toekomst: The future is in your hands. 
 
 
 
Ascert is een, door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingestelde stichting. 
De stichting beheert de privaatrechtelijke certificatieschema's in het asbestwerkveld en het register van 
gecertificeerde personen en bedrijven. Ascert betrekt alle partijen in het werkveld die de belangen van hun 
doelgroep vertegenwoordigen. 
 
Ascert kent een bestuur, RvT, CCvD, Werkkamer, Centrale Examencommissie, SMA-rt gebruikersraad en 
de projectgroepen DIA, ADK en DAA. Inhoudelijk is het CCvD eindverantwoordelijk voor de 
certificatieschema’s. 
 
In het CCvD zijn o.a. de volgende partijen vertegenwoordigd; 
Certificerende instellingen 
Asbestlaboratoria 
TNO 
Asbestinventarisatiebureau ’s 
VOAM 
Bouw en woningtoezicht 
NVvA 
 
Namens NVvA heeft Arco Engelen een zetel in Centraal College van Deskundigen ASCERT. Rol: 
standpunten inbrengen, kritisch meedenken, gezondheidsaspecten voor o.a. werknemers en gebruikers van 
gebouwen benadrukken en de belangen behartigen van de arbo (kern) deskundigen binnen de 
certificatieschema’s. 
 
Hij wordt ondersteund door Joost van Rooij, Dick Heederick en André Holtrop. 
 
 


