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Aandacht voor asbest
Dat asbest dodelijk kan zijn, is genoegzaam bekend. Toch blijkt er nog veel mis te gaan met de

verwijdering van asbest uit oude gebouwen. Volgens Jan Cremers komt dat mede door onwe-

tendheid bij werknemers, bedrijven en gemeentelijke overheden, de hoge kosten en onvol-

doende controle op naleving. 

zijn rapport met het argument dat het gebruik van asbest en

asbesthoudende producten weliswaar verboden is in de EU,

maar dat huidige generaties (jonge) werknemers geen of

onvoldoende kennis hebben van de gevaren.w Een verbod is

niet het einde van de asbestvervuiling en in grote delen van

de installatiesector, de scheepsbouw, de woningvoorraad en

kantoren uit de jaren ’70 en ‘80 zullen werknemers en gebrui-

kers geconfronteerd blijven met het risico van blootstelling.

En dat dit niet alleen geldt bij renovatie of sloop moge blij-

ken uit het feit dat in Groot-Brittanië het aantal sterfgevallen

aan de gevreesde asbestgerelateerde kankerziekte meso-

thelioom onder onderwijzend personeel, als gevolg van

asbestblootstelling in verwaarloosde schoolgebouwen uit de

jaren ’70 en ‘80, jaarlijks toeneemt.· 

En dan was er het Turijns proces tegen een telg van de

Zwitserse bouwmaterialendynastie Schmidheiny, eigenaars

van asbestproducent Eternit, wegens het met voorkennis

blootstellen van werknemers en omwonenden aan de

gevaren van asbest in enkele Eternitfabrieken in Italië.

Stephan Schmidheiny, die de leiding van Eternit in 1976

overnam, werd ernstige nalatigheid verweten die leidde tot

bijna 2000 asbestdoden. Op 3 juni 2013 werd hij veroor-

deeld tot achttien jaar cel. Kort daarop, op 17 juni, stierf

zijn neef Anton Schrafl aan mesothelioom. Schrafl had,

alvorens over te stappen naar het management, in 1962

gedurende korte tijd stage gelopen bij één van de tot Eter-

nit behorende asbestbedrijven en overleed daar ruim vijftig

jaar later (!) aan. 

Jan Cremers is onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor Arbeids-

Studies (AIAS). Deze bijdrage is gebaseerd op zijn onlangs verschenen

boek: ‘The long and winding road to an asbestos free workplace’, uit-

geverij i-books/Jan van Arkel, Utrecht.

I
In de onlangs verschenen Sectorrapportage Asbest 2013w

zegt het ministerie van SZW het onomwonden: ‘Asbest is

een gevaarlijke stof. De blootstelling aan asbestvezels kan

levensbedreigend zijn. Nog steeds sterven er jaarlijks tussen

de 900-1300 mensen aan de gevolgen van blootstelling in

het verleden. Asbesthoudende toepassingen zijn nog overal

in ons land te vinden. Vooral in gebouwen van vóór 1994, het

jaar waarin een totaalverbod op import, productie en

gebruik van asbest in ons land van toepassing werd.’ Een

geruchtmakende affaire was de vondst van vrijgekomen

asbest tijdens de renovatie van flat-woningen in de Utrecht-

se wijk Kanaleneiland in juli 2012. De maatregelen die getrof-

fen werden, onder meer een ontruiming in allerijl, werden in

een later stadium ‘buiten proportie en onnodig belastend

voor de bewoners’ genoemd. Dit mede omdat de gemeen-

te geen enkel risico wilde lopen. 

Turijns proces
Enkele maanden voor de vondst in Kanaleneiland werd in

het Europees Parlement een voorstel ingediend dat beoog-

de voor eens en voor altijd af te rekenen met het gebrek

aan informatie en eenduidig beleid dat vrijwel overal in Euro-

pa opgeld doet. Initiatiefnemer Stephen Hughes motiveerde
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De relatie tussen de blootstelling aan asbest en het optreden

van bepaalde beroepsziektes (eerst asbestose, later asbest

gerelateerde longkanker en tenslotte ook mesothelioom, de

niet te genezen vorm van longvlies- en buikvlieskanker)

werd, onafhankelijk van elkaar, al opgetekend vanaf de late

19e eeuw door bedrijfsartsen in Frankrijk en Groot-Brittan-

nië. Door reeds in de jaren ‘20 van de vorige eeuw op gang

komende compensatieprocessen gingen in de Verenigde

Staten enkele grote asbestproducenten failliet en verander-

de de VS in de tweede helft van de vorige eeuw van groot-

verbruiker in een te verwaarlozen markt. Erkenning als

beroepsziekte en van het recht op compensatie vond

wereldwijd plaats vanaf begin jaren ‘30 tot in de late jaren

‘90. Eveneens in de jaren ‘30 kwamen medische weten-

schappers tot de conclusie dat geen grenswaarde viel te

bepalen waaronder het gebruik van asbest en asbest-

houdende materialen veilig kon worden beschouwd. 

Deze conclusie werd door het Europees Parlement opgepakt

in het midden van de jaren ‘70 in een rapport dat pleitte 

voor een verbod op asbestgebruik. Daarna duurde het nog

bijna dertig jaar voor een algeheel verbod in de EU werd

bereikt.

Effectieve lobby
Na WO II ontwikkelt de asbestindustrie een zeer effectieve

lobby die het gebruik van asbest niet alleen overeind moet

houden, maar die uiteindelijk het gebruik, in het bijzonder

in West-Europa, tot ongekende hoogte opstuwt. In de jaren

‘70 wordt op grote schaal asbest verwerkt en gebruikt in

verschillende sectoren. De piek in het verbruik wordt

bereikt in 1976 en asbest blijft populair tot het midden

jaren ‘80. Daarna krijgen slachtofferorganisaties, en later de

vakbeweging die lang intern verdeeld blijft vanwege het

dreigende verlies aan werkgelegenheid in de bedrijfstak,

steeds meer invloed en komt het eerst in de Scandinavische

landen en vrij snel daarna in Italië, Nederland, Frankrijk,

Duitsland en België tot een verbod.1 Mede hierdoor loopt

het gebruik hard terug en in het jaar 2000, vijf jaar voor het

ingaan van het EU-verbod, ligt in Europa het gebruik op

nog geen 2% van de omvang tijdens de piekperiode. 

Uit interne nota’s blijken de asbestproducerende onderne-

mingen weet te hebben van de risico’s. De eerste bewijzen

van het ontwikkelen van een strategie die de verkoop over-

eind moet houden dateren al uit de jaren ‘30. Onderzoeks-

resultaten worden verdonkeremaand of gebagatelliseerd. Zo

wordt van asbestose, dat wordt aangetroffen bij werknemers

in de asbestmijnen en in de asbest gebruikende textielsector,

gezegd dat het minder gevaarlijk is dan silicose. De relatie

tussen asbest en longkanker, begin jaren ‘40 overtuigend

aangetoond in de VS, wordt geweten aan het roken van

werknemers. De compensatieprocessen in de VS leiden niet

tot preventieve actie, maar tot een strategie die neerkomt

op het in ‘positieve’ zin beïnvloeden van medische studies,

het promoten van het ‘veilig gebruik van asbest’ en het sys-

tematisch beïnvloeden van wetenschappers. Onder meer

gebeurt dit door de oprichting van een Chrysotile Instituut.

De daaruit voortvloeiende lobby loopt tot op heden door.

Nog in 2011 schrijft het Instituut dat chrysotile asbest, mits

juist gebruikt, volgens wetenschappers geen gevaren voor

de gezondheid oplevert. Alleen zijn de gangmakers nu niet

>>>



meer te vinden in Canada dat lange tijd, hoewel het gebruik

in eigen land min of meer was stilgelegd, tot de grootste

producenten en exporteurs behoorde. Thans komt de lobby

vooral van de kant van Rusland en enkele voormalige Sovjet-

repubieken. Rusland, dat vanaf 1987 het belangrijkste pro-

ducerende land wordt, heeft de leiding van het instituut

overgenomen van de Canadezen. Belangrijke (nieuwe) afzet-

markten zijn China, India en enkele andere Aziatische landen.

Onder aanvoering van Rusland hebben zeven landen zich in

mei 2013 succesvol verzet tegen de opname van chrysotile

asbest op de lijst met gevaarlijke stoffen in het kader van het

Verdrag van Rotterdam.2

Lange incubatietijd
Met het EU-wijd verbod op het gebruik van asbest en

asbesthoudende producten sinds 2005 zijn we er niet vanaf.

Wetenschappers hebben berekend dat mede door de lange

incubatietijd – gesproken wordt over 15 tot 45 jaar – het aan-

tal slachtoffers van asbest gerelateerde ziektes zeker tot

2020 zal blijven groeien. En het risico op onoordeelkundig

handelen neemt toe naarmate het idee groeit dat de risico’s

afnemen met een verbod dat inmiddels al zo lang geldt. In

de genoemde Sectorrapportage van SZW wordt onder meer

geconstateerd dat het aantal overtredingen bij het verwijde-

ren van asbest erg hoog blijft en ‘veilig werken’ niet vanzelf-

sprekend is. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW

controleerde in 2012 bij 257 saneringslocaties. Bij 70% van

de inspecties werden in totaal 377 overtredingen geconsta-

teerd. Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoons-

certificaten en gecertificeerde bedrijven, is bijna 50% van de

overtredingen zo ernstig dat de Inspectie het werk onmid-

dellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte.

Ingewikkeld verhaal
Verantwoord omgaan met asbest is een ingewikkeld ver-

haal. In veel landen wordt de naleving van de relevante

wet- en regelgeving niet of onvoldoende gecontroleerd.

Uitvoerende instanties hebben momenteel te maken met

een toename van de controletaken (bij I-SZW kwamen in

2012 in totaal 53.000 saneringsmeldingen binnen), terwijl

tegelijkertijd het aantal formatieplaatsen krimpt. Bedrijven

zijn onvoldoende op de hoogte van de geldende regelge-

ving (of lappen deze bewust aan hun laars, dat is ‘goedko-

per’). Het slopersvak kent nogal wat vrije jongens en die

nemen het vaak niet zo nauw met de veiligheid en gezond-

heid. SZW meldt dat jaarlijks 30-50% van de sloop illegaal

plaatsvindt en signaleert ook bedrijven die met buitenlandse

werknemers op deze markt verschijnen. Deze werknemers

weten vaak niet aan welke risico’s zij blootstaan; hetzelfde

geldt voor jonge werknemers. Gemeentelijke overheden

ontberen de benodigde expertise en falen in het opsporen

en het toezien op preventieve en verantwoorde verwijde-

ring. Bovendien kost het kapitalen, waarvoor niet altijd de

middelen voorhanden zijn. In de installatiebranche, bij

scheepsonderhoud of reparatie, stadsvernieuwing en reno-

vatie komen zo veel partijen kijken dat zowel de veiligheids-

coördinatie als het toezicht op de naleving van Arboregels

versnippert. Niet alleen veilig verwijderen, maar ook de ver-

dere verwerking en de daarvoor noodzakelijke training en

opleiding staan deels nog in de kinderschoenen. 

In het rapport van het Europees Parlement, dat door de vak-

beweging warm is onthaald, wordt daarom gesteld dat het

Europees verbod uit 2005 niet het einde is van een onveilige

geschiedenis, maar een noodzakelijke stap in een traject dat

moet leiden tot het uitbannen van alle fatale gevolgen voor

werknemers en gebruikers van het overmatig gebruik van

deze gevaarlijk minerale vezel, die eens gezien werd als de

ultieme grondstof voor isolatiemateriaal.

1 In de jaren ‘70 vinden verspreide acties plaats van de bouwbonden in onder

meer Italië en Zwitserland. De Nederlandse bouwbond komt eind jaren ‘80

tot een verbod op het gebruik in de Bouw-CAO. Dit verbod kan het op de

markt blijven van asbest en asbesthoudende producten niet verhinderen,

aangezien het vrij verkeer van producten de vrije invoer garandeert zolang

een Europees verbod uitblijft. Dit is één van de redenen waarom de pro-

ductie van pijpleidingen van asbestcement zich eind jaren ‘80 verplaatst van

landen met een verbod naar landen met een soepeler wetgeving. 

2 Officieel: Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot

voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde

gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, voor

het eerst opgesteld in september 1998 na voorbereidend werk door enkele

VN-instellingen.

w Dit document vindt u op www.zeggenschap.info/naslag/besloten
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