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VOORWOORD 
 
 
LS, 

 
 
In 2004 kopte Trouw als samenvattende conclusie van de studiedag 'Leven met asbest':  

"De vezeljacht schiet door". 

Op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde congres werd gezamenlijk 

geconstateerd dat Nederland doorschiet bij het bestrijden van asbest, dat de gecontroleerde 

verwijdering onnodig miljarden zou gaan kosten, onwerkbaar is, maar vooral ook vanuit 

gezondheidsoogpunt vaak volstrekt onnodig zou zijn. Het werd tijd voor een genuanceerde aanpak. 

 

We zijn nu bijna 10 jaar verder. Hoe staat Nederland er heden ten dage voor?  

Is de huidige gedachte nog steeds dat Nederland "asbestvezelvrij" moet zijn? Wat is ervan  

terechtgekomen om de aanpak van "het asbestprobleem" meer risicogericht te maken? Of zijn we nog 

verder doorgeslagen in de "vezelangst"? 

 

Voor u ligt het studierapport "De uitdaging - De asbestproblematiek is veel groter dan gedacht." 

 

Dit rapport is geschreven met inbreng van en door diverse personen die werkzaam zijn in de 
verschillende takken van de asbestketen, zoals inventarisatie, verwijdering, certificering, toezicht, contra-
expertise en met ruime ervaring in beoordelingen, risicobeoordelingen, eindbeoordelingen, metingen, 
analyses, accreditatie en research. 
 

ing. G. Lensink B.Sc.  

DGA 

 

 

RIR Nederland B.V. 
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1 INLEIDING 

 
De asbestproblematiek kan vanuit meerdere gezichtspunten worden benaderd. Zo kan asbest een 
probleem zijn als er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn; vanwege de 
gezondheidsrisico’s voor de bewoners of de kosten die eventueel gemaakt moeten worden om het asbest 
te laten verwijderen. Het kan een probleem vormen voor de handhaving, omdat niet iedereen de 
vigerende regels volgt. En bovendien kan het leiden tot een politiek probleem, omdat zij wordt 
aangesproken als er zaken misgaan in de branche. Je kunt de asbestproblematiek ook benaderen vanuit 
de omvang. Asbest is tot in de jaren tachtig veel toegepast in Nederland. Om dat te verwijderen moeten 
enorme kosten worden gemaakt, met schattingen van 50 tot 100 miljard euro. Hierin zit ook de 
uitdaging: Hoe kun je ervoor zorgen dat al het asbest zo snel mogelijk, zo veilig mogelijk en liefst ook 
nog eens zo goedkoop mogelijk uit de maatschappij verdwijnt?  
 
Als je de asbestproblematiek in zijn totale omvang bekijkt en de uitdaging aangaat om die binnen 10 of 
20 jaar op te lossen, dan ontstaan er tal van mogelijkheden en dienen zich oplossingen aan voor alle 
denkbare deelproblemen. Je ontkomt er dan echter niet aan om de oorzaken die ten grondslag liggen 
aan die problemen te benoemen en ermee aan de slag te gaan. In dit rapport hebben wij dat gedaan 
door allerlei elementen van het stelsel, vanuit onze kennis en gezichtspunten, te beschouwen. Je ontdekt 
dan bepaalde lijnen en ontwikkelingen die ongewenst zijn en die je moet oplossen om die ambitie, 'alle 
asbest weg', te halen. 
 
We hebben niet alle elementen kunnen onderzoeken of volledig kunnen onderbouwen. Vaak ontbrak het 
ons aan de toegang tot documenten of aan (financiële) middelen om dat te doen.  
 
Een belangrijke vaststelling is dat de asbestproblematiek niet integraal benaderd wordt. De wetgeving 
is voornamelijk gericht op het voorkomen van risico’s bij arbeid en in de leefomgeving en de handhaving 
daarop. Via certificatieschema’s en NEN-normen wordt hieraan door belangenvertegenwoordigers 
nader invulling gegeven.  
Het resultaat van deze aanpak is dat de kosten alleen maar hoger worden en de naleving slechter. 
Verderop in dit rapport zal dit nader worden toegelicht en onderbouwd.  
 
De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van 
kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt, vanuit een maatschappelijk 
perspectief bekeken. 
 
Sinds het rapport van de Gezondheidsraad over asbest ('Praktische consequenties van het advies van de 
Gezondheidsraad inzake asbest 2010') weten we dat asbest nog gevaarlijker is dan eerder werd 
aangenomen. Het resultaat van die constatering is dat er een groot aantal maatregelen in de komende 
maanden wordt doorgevoerd, dat ertoe zal leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel 
nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen dat het voor een zeer groot deel van de 
eigenaren van het asbest onmogelijk wordt de asbest te laten onderzoeken of te saneren. Het stelsel zal 
dus contraproductief worden en de illegaliteit zal toenemen. 
 
Vrijwel alle deelproblemen zijn als zodanig met relatief eenvoudige maatregelen op te lossen. We 
dragen in dit rapport diverse oplossingsrichtingen aan. Daar is wel medewerking voor nodig van de 
betreffende partijen. Dit kan weer nieuwe problemen opleveren omdat de belangen van die partijen 
niet altijd hetzelfde zullen zijn als het belang van de maatschappij of de overheid. 
 
Echter, voor een echte oplossing van de asbestproblematiek is vooral de ambitie van de overheid nodig. 
Bijvoorbeeld de ambitie om alle asbest over 20 jaar verwijderd te hebben, daar voorzieningen voor te 
treffen en alle belemmeringen weg te nemen.  
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Foto: Flickr, Brian Lincolnian. 
 
Asbest is een gevaarlijk materiaal. Daar is inmiddels (bijna) de hele wereld het over eens. Dat er regels 
gesteld worden aan activiteiten met asbest, zoals het verwijderen, is voor iedereen goed te begrijpen en 
dat daar kosten aan verbonden zijn ook.  
De mensen die de asbest verwijderen lopen het grootste risico dat ze worden blootgesteld aan asbest 
en moeten daar dan ook goed tegen worden beschermd. We willen bij die activiteiten niet alleen de 
mensen beschermen die met het asbest moeten werken, maar ook de directe omgeving en het milieu. In 
de basis zegt de wetgeving dan ook dat alle handelingen met asbest verboden zijn, tenzij noodzakelijk 
en veilig voor mens en milieu. Daarnaast vult de wet- en regelgeving in op welke wijze dat bereikt moet 
worden. In het geval van asbest is ervoor gekozen om dit vast te leggen in onder andere 
certificatieschema's en normen (NEN en ISO). De beleidsregels die in het verleden invulling gegeven 
hebben aan de wet- en regelgeving zijn inmiddels grotendeels vervallen. Daarnaast is er nog een groot 
aantal zaken vastgelegd in de periferie: we kennen nog eigen regels van branchepartijen waarop 
uitzonderingsregelingen zijn gestoeld en allerlei documenten en regels van bijvoorbeeld de inspecties 
SZW en LenT, gemeentelijke toezichthouders, Ascert, CKI's, Raad voor Accreditatie, enzovoort. 
 
Van al deze richtinggevende documenten kan gesteld worden dat ze geschreven zijn met de juiste 
bedoelingen. Zaken behoeven nu eenmaal invulling, zo wil men graag denken. Als alles is beschreven is 
het gemakkelijker om daaraan te voldoen en om dat te controleren. Dat heeft geresulteerd in een 
uitermate complex web van regels, dat voor vrijwel niemand meer te bevatten is, dat - ondanks de 
hoeveelheid - niet volledig dekkend is en soms zelfs contraproductief. 
 

‘Wetgeving moet de grenzen van de ruimte waarin men vrij kan handelen beschrijven, deze 
grenzen beschermen en geen invulling geven aan alle controversen’ (naar Philip K. Howard). 
Een belangrijke les voor de asbestregelgeving. 

 
Het behoeft geen betoog dat als regelgeving wordt opgesteld deze zorgvuldig tot stand moet zijn 
gekomen en helder moet zijn wat betreft het doel. Ze moet bij voorkeur voor alle situaties toepasbaar 
zijn en naleefgedrag bevorderen. Alles tezamen moet de regelgeving volledig zijn en geen 
onduidelijkheden bevatten. Als belangrijkste voorwaarde kan gesteld worden dat ze functioneel moet 
zijn, om het doel 'veilig voor mens en milieu' te bereiken en de maatschappelijke consequenties 
zorgvuldig af te wegen. 
 
Op het punt van zorgvuldigheid gaat het vaak mis in de asbestbranche. De documenten of invulling 
(zoals de certificatieschema's, NEN-normen, SMA-rt) komen niet op een wijze tot stand waarbij als eerste 
'zorgvuldigheid' wordt nagestreefd. Evenmin spelen 'maatschappelijke consequenties' een belangrijke rol. 
Deze materiële wetgeving komt tot stand vanuit commissies of personen met soms andere - bijvoorbeeld 
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financiële - belangen. En dat leidt uiteindelijk niet tot goede, duidelijke, passende wetgeving waarbij 
rekening is gehouden met wat maatschappelijk gezien juist is. De processen leiden tot onleesbare, 
onduidelijke, niet navolgbare, kostenverhogende en voor bepaalde branches rondweg ongeschikte 
regelgeving, waar wel op gesanctioneerd en gehandhaafd moet worden. Daarbij wordt in de gehele 
keten, op basis van deze regelgeving, veel geld verdiend dat niet meer in verhouding staat tot het nut 
van de betreffende werkzaamheden. De kosten in de periferie van de asbestsanering zijn inmiddels vele 
malen hoger dan de kosten van de asbestsanering zelf.  
 
De vraag mag gesteld worden of we het geld dat we besteden aan het verwijderen van asbest ook 
goed besteden. Kan de kostprijs van een asbestsanering (met alles eromheen) niet worden verlaagd om 
zodoende meer en sneller het asbest uit onze leefomgeving te halen, binnen de gestelde context van 
'veilig voor mens en milieu'? Kan dit proces niet geoptimaliseerd worden ten koste van alle onnodige 
uitgaven die het gevolg zijn van de bestaande gebrekkige regels en processen? Om het kort samen te 
vatten: De effectiviteit van het asbestverwijderingsproces kan waarschijnlijk aanzienlijk worden verhoogd. 
Asbest kan goedkoper, veiliger, sneller en met een hogere kwaliteit worden verwijderd door het aantal 
regels en verplichte processtappen te verminderen.  
 
In dit rapport wordt een groot aantal feiten opgesomd die voorgaande stellingen onderschrijft. Deze 
feiten zijn voornamelijk ervaringsfeiten die de auteurs in de loop van hun carrières hebben opgedaan.  
 
Dit document kan het beste gelezen worden als een signalering van problemen in de asbestsector. En 
naast signalering hebben wij ook oplossingsrichtingen vermeld.  
 
Een ander belangrijk punt zijn de consequenties die met alle maatregelen samenhangen, zoals de kosten 
en effecten, ook wel externaliteiten1 genoemd. 
 
Bij het maken van regels (besluiten, regelingen, certificatieschema's, normen en afgeleiden) wordt er 
weinig of onvoldoende rekening gehouden met alle consequenties die daaruit volgen. Als alle gevolgen 
mee zouden worden genomen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een grenswaarde of formulering van 
een NEN-norm, dan zouden keuzes anders worden gemaakt.  
Wat is bijvoorbeeld het gezondheidseffect van het niet kunnen laten verwijderen van asbest doordat 
verwijderen zo kostbaar is gemaakt...? 
 
Ook voor de noodzakelijke optimalisatie van de asbestketen is nauwelijks aandacht. Het gehele proces 
kan en moet beter, veiliger, sneller, met hogere kwaliteit en goedkoper. Innovaties (technologische en 
procesoptimalisatie) kunnen daar in belangrijke mate aan bijdragen. Optimalisatie is noodzakelijk 
omdat asbest verwijderen onbetaalbaar aan het worden is en de kwaliteit niet evenredig mee omhoog 
gaat. 
 
De punten die in het rapport worden genoemd zullen niet voor iedereen of elk bedrijf gelden. De 
omvang zal per onderdeel variëren van bijna niemand tot bijna iedereen of van soms tot bijna altijd. 
Zelfs binnen bedrijven zullen er verschillen zijn per persoon en in de tijd. Soms zijn het individuele 
activiteiten en soms bedrijfsbeleid. Maar voor oplossingen is dat niet relevant. Als door abductief 
redeneren voldoende aannemelijk is dat de beweringen voor kunnen komen is het tevens aannemelijk 
dat ze voor zullen komen, zeker als daarmee gewin is te behalen. Om uiteindelijk te komen tot 
verbetering van het stelsel is een volledige onderbouwing met kwantificering niet nodig. Immers, de vele 
calamiteiten die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan laten overduidelijk zien dat het op een 
onaanvaardbare wijze misgaat in de asbestsector. 
  

                                                
1 Externaliteiten: 

Niet gecompenseerde, door derden gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van een economische activiteit. Dit kan optreden als 
personen, bedrijven of overheden geen rekening houden met de effecten op de welvaart van betreffende individuen. Externe factoren 
hebben dan ook vaak geen invloed op de afwegingen van een in economische zin rationeel handelend individu. 
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2 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 
Omvang 
De omvang van de nog in de maatschappij aanwezige hoeveelheid asbest en de achteruitgang van de 
kwaliteit, waarmee de functionaliteit verloren raakt en de risico's worden vergroot, maakt het opportuun 
beleid te ontwikkelen op verwijdering uit de maatschappij en het actief voorkomen van 
belemmeringen om dit weg te halen. 
Hierdoor wordt tevens voorkomen dat door doorgeslagen 'vezelangst' het verwijderen onmogelijk of 
onbetaalbaar wordt gemaakt en de risico's juist in stand blijven. 
 
De omvang van het probleem (in omvang en hoeveelheid) zou becijferd moeten worden zodat de 
noodzaak tot beleidsmatige verwijdering duidelijker wordt. 
 
Er moet actief gefaciliteerd worden in de verhoging van de effectiviteit en efficiency van de 
asbestmarkt, aangaande bijvoorbeeld kwaliteit, kostprijs, doorlooptijd en veiligheid, bijvoorbeeld door 
stimulering van innovaties.  
Alle belemmeringen in de regelgeving (in de breedste zin) en dogmatiek die de effectiviteit en efficiency 
in de weg staan moeten worden geschrapt, behalve de randvoorwaardelijke maatregelen aangaande 
veiligheid voor mens en milieu. 
 
Om capaciteitsproblemen in de nabije toekomst te voorkomen zou gewerkt moeten worden aan de 
(tijdelijke) vergroting van de uitvoeringscapaciteit. Dit kan dus banen opleveren. 
 
Consequenties 
Voor elke voorgenomen maatregel om dit doel te bereiken (veilig verwijderen van alle asbest) zou een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse moeten worden gedaan, van waaruit de maatregel kan 
worden bijgesteld en geoptimaliseerd om maximaal effectief en efficiënt te zijn. Hierbij moeten ALLE 
consequenties worden beschouwd, ook die in de 2e of 3e generatie, zoals de financiële consequenties 
voor degenen die geraakt worden door de maatregel en ook de consequenties met betrekking tot 
ontduiking door uitstel en illegaliteit.  
 
En elke maatregel moet natuurlijk handhaafbaar zijn. De gedachte dat mensen doen wat wordt 
gevraagd of geschreven gaat zeker niet voor elk mens op. In de asbestketen levert afwijken van de 
voorschriften meestal ook nog eens veel geld op en concurrentievoordeel. Dat impliceert dat elke 
geschreven regel handhaafbaar moet zijn en anders achterwege gelaten moet worden om zo 
oneerlijke concurrentie tegen te gaan. 
 
Omdat veel consequenties van de nu in uitvoering zijnde maatregelen of op stapel staande 
maatregelen, zoals de nieuwe grenswaarden en daarmee via SC530 (asbest verwijderen), SC540 
(asbest inventariseren), NEN2990 (eindbeoordeling na asbestverwijdering) en NEN2991 
(risicobeoordeling in niet-sloopsituaties) niet bekend zijn, wordt feitelijk blind beleid ingevoerd. Dit zal, 
als de invoering van de nieuwe grenswaarde zoals gepland doorgaat, een 'gok' van onbekende en 
ongekende proporties zijn die met zekerheid niet altijd en misschien wel in het geheel niet 
risicoverlagend zal werken. 
 
Voor elke maatregel of tekstregel moet men zich gaan afvragen wat het nut is, de noodzakelijkheid, de 
handhaafbaarheid, de doelmatigheid en wat zijn de kosten en de alternatieven. De maatstaven om te 
komen tot een efficiënt en effectief stelsel moeten worden aangelegd. 
Hiervoor is het in essentie noodzakelijk te weten wat het te behalen doel is van de maatregelen. In het 
algemeen is dat nu niet goed duidelijk en moet dus alsnog worden vastgesteld. 
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Advies Gezondheidsraad en consequenties 
Met het advies van de Gezondheidsraad en de consequenties die zijn benoemd door TNO en RIVM zijn 
niet alle consequenties inzichtelijk geworden. Een deel van de consequenties kon ook pas inzichtelijk 
worden nadat keuzes zijn gemaakt over inrichting van wet- en regelgeving, certificatieschema's en NEN-
normen. Er had dus ten minste een opvolgend onderzoek moeten komen om alle consequenties inzichtelijk 
te krijgen en van daaruit te optimaliseren om zo maximaal effectief en efficiënt te zijn, zoals hiervoor is 
geschreven. Voor het noodzakelijke optimaliseren van alle directe en indirecte maatregelen en een 
maximale effectiviteit en efficiency wordt bereikt, is (nog) geen ruimte geweest. 
 
Bij de benoeming van de consequenties in het TNO/RIVM-rapport2 zijn om onduidelijke redenen 
herhaaldelijk onjuiste onderbouwingen gegeven, onder andere met betrekking tot de relatie tussen 
nieuwe grenswaarden en de risico's in gebouwen. Dat heeft ertoe geleid dat NEN2990 en NEN2991 
maatregelen bevatten die lijken gefundeerd te worden door het TNO/RIVM-rapport, maar daar dus 
geen onderbouwing vinden. Nut en noodzaak van de maatregelen, zoals het meten op het niveau van 
de grenswaarde en bovenmatig kostenverhogende stofmonsters met analyse op vezelniveau, zijn dus niet 
onderbouwd en mogelijk niet noodzakelijk in relatie met de nieuwe grenswaarde. Er zijn veel 
goedkopere methoden denkbaar die hetzelfde doel nastreven (voorkomen overschrijding 
grenswaarden), maar niet tot extreme kostenverhogingen leiden. Alternatieven zijn niet onderzocht 
omdat vertrouwd is op de inzichten van enkele direct betrokkenen. 
 
De Gezondheidsraad, TNO, RIVM, SER, Ascert en SZW hebben onvoldoende gekeken en onvoldoende 
bewaakt dat andere maatschappelijke consequenties, die met het advies van de Gezondheidsraad 
samenhangen, inzichtelijk zijn geworden en niet beoordeeld of deze acceptabel zijn. Daarbij horen 
natuurlijk ook de consequenties die meekomen met de noodzakelijk geachte (maar niet onderbouwde) 
aanpassingen in NEN-normen en certificatieschema's.  
 
Geprivatiseerd toezicht 
Het toezicht op certificaathouders door de Certificatie en Keuringsinstelling (CKI) is weinig effectief. 
Hetzelfde geldt voor de eindbeoordeling na asbestverwijdering door de geaccrediteerde inspectie-
instelling/laboratorium (laboratorium), wat ook uitgelegd kan worden als toezicht op de 
certificaathouder op uitvoeringskwaliteit. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen: 
 
De CKI's en laboratoria werken respectievelijk altijd of meestal in opdracht van het 
asbestverwijderingsbedrijf. Zij hebben daarmee een direct belang bij zo min mogelijk waarnemen van 
afwijkingen door de saneerder. Minder controleren en minder effectief controleren levert daarbij een 
besparing op in de kostprijs en secundaire kosten ten gevolge van discussies en juridische trajecten. De 
effectiviteit van het geprivatiseerde toezicht is daarmee ernstig beperkt.  
 
De processchema's SC530 (asbest verwijderen) en SC540 (asbestinventarisatie) en norm NEN2990 
(eindbeoordeling) waartegen CKI en lab moeten controleren zijn voor een deel onduidelijk of 
interpreteerbaar, waardoor men bij het constateren van afwijkingen in discussie met de certificaathouder 
kan belanden. Ook daardoor wordt de effectiviteit beperkt. 
 
Binnen de processchema's SC530 en SC540 wordt gebruikgemaakt van een toetslijst die niet 
overeenkomt met de certificatieschema's zelf. De effectiviteit van de schema's is daarmee beperkt. 
Betreffende de persoonsschema's SC520 (deskundig asbestverwijderaar) en SC510 (deskundig 
toezichthouder asbest) is er effectief geen toezicht op naleving. De kwaliteitscirkel (Deming-cirkel) is dus 
niet gesloten. 
 
De sturing die Ascert en SZW (Inspectie SZW, Beleid) kunnen geven aan de CKI's om daarmee de 
prestatie te verhogen, lijkt op - dit moment - ernstig beperkt doordat men niet over is gegaan tot 

                                                
2 TNO-034-UT-2010-01344 / RIVM 607647001"Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad 
inzake asbest 2010". 
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correctie van de wanpresterende CKI's. Waarom men niet kan optreden is niet duidelijk maar betreft 
mogelijk een systeemfout. 
 
De sturing die de Raad voor Accreditatie geeft en kan geven op de geaccrediteerde laboratoria (voor 
de eindbeoordeling) om hun prestaties te verhogen lijkt weinig effectief. Het systeem van accreditatie, 
via periodieke steekproefsgewijze en door tijd beperkte controles, is veel te beperkt om effectief te zijn, 
om zodoende naleving in het werkveld te bewerkstelligen. Er zijn veel eenvoudigere en effectievere 
methoden denkbaar, zoals onaangekondigde blinde ringonderzoeken, die zouden kunnen worden 
toegevoegd of onaangekondigde audits. 
 
Rijkstoezicht 
Wat betreft de laboratoriumverrichtingen (en -inspectie) lijkt geen toezichthouder zich hierom te 
bekommeren, waardoor de kwaliteit van deze verrichtingen met betrekking tot asbest bijzonder laag 
is. Voor metingen, analyses en inspecties geldt dat minder inspanningen direct van invloed zijn op de 
kostprijs. De meeste normen laten onbedoeld ruimte om minder inspanningen te doen dan kwalitatief 
gewenst of noodzakelijk is en eventueel verder omlaag afwijken wordt niet gecontroleerd. Het resultaat 
is dat de kwaliteit van vrijwel alle meet-, analyse- en inspectieverrichtingen met betrekking tot asbest 
zeer laag is. Daarbij is het zo dat men tegenwoordig, vanwege de concurrentiedruk, ook bijna niet 
anders meer kan. De kwaliteit van de verrichting wordt meestal niet zichtbaar, waardoor de prijs nog 
het enige onderscheidende element is. 
 
De accreditatieverplichting is beperkt tot de normen genoemd in de certificatieschema's. Het toezicht 
loopt daarom deels via de CKI's en is weinig effectief omdat de asbestverrichtingen niet in de toetslijst 
voorkomen. Ook van het rijkstoezicht valt effectief weinig te verwachten omdat men inhoudelijk weinig 
kennis van de verrichtingen heeft. 
 
NEN-normen  
De NEN-normen met betrekking tot asbest zijn niet geoptimaliseerd voor het doel waarvoor ze (veelal) 
worden ingezet, namelijk als invulling van wettelijke voorschriften. Daar zijn verschillende redenen voor 
te geven: 

 Er zijn geen maatstaven waaraan NEN-normen moeten voldoen om toegelaten te worden tot het 
publieke domein. 

 Er zijn wel maatstaven door NEN aangelegd (zie bijlage), die niet volledig worden opgevolgd. 

 In de basis bestaat de NEN-commissie (eigenlijk Werkkamer Asbest) uit de doelgroep, de 
belanghebbenden (personen). Dat betekent dus niet dat alle belangen (waarden) zijn 
vertegenwoordigd of dat alle maatschappelijke consequenties die samenhangen met de 
betreffende norm bekend zijn en in de te maken keuzes worden betrokken. 

 De belangenvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet (altijd) de veronderstelde achterban. 

 Daarbij zijn de 'belangenvertegenwoordigers' natuurlijk niet automatisch de meest vaardige mensen 
om een norm te schrijven en zeker niet automatisch bereid om de nodige inspanning in de norm te 
stoppen.  

 De commissieleden hebben niet allen een even grote invloed of stem op de inhoud van de 
normelementen.  

 Het proces is niet open en transparant en de invloed van buitenaf is effectief nihil.  
 
Dit heeft als resultaat dat ongewenste maatschappelijke consequenties niet worden uitgefilterd en de 
NEN-normen uiteindelijk niet maximaal effectief en efficiënt zijn. 
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Aan maatstaven, waaraan een NEN-norm zou moeten voldoen om geaccepteerd te kunnen worden als 
pseudowetgeving, kunnen, voor de vuist weg, de volgende criteria worden gegeven: 

- Eenduidig 

- Begrijpelijk 

- Navolgbaar 

- Niet obscuur, zoals onnodig kostbaar en bovenwettelijk 

- Doelmatig 

- Volledig dekkend 

- Handhaafbaar 
 
Dat sluit aan bij de maatstaven die voor alle wet- en regelgeving zouden moeten gelden om maximaal 
effectief en efficiënt te zijn.  
 
De nieuwe NEN2990:2012, die de vigerende versie van 2005 moet gaan vervangen, is een voorbeeld 
van een NEN-norm waarbij niet goed gekeken is naar het toepassingsgebied of de volledigheid van de 
dekking. Bij asbestsaneringen in industriële situaties is het bijvoorbeeld vaak om praktische redenen niet 
mogelijk dat het kwaliteitsniveau van de eindbeoordeling wordt gehaald, zoals dat beschreven is in 
NEN2990:2012. Men kan dus niet opleveren, conform NEN2990, zoals SC530 voorschrijft. Die fout zit in 
de norm en niet bij onwil van de saneerder of eigenaar, zoals men mogelijk zou kunnen aannemen. 
 
 
 
 

 
 Foto: Flickr, by Lifelog.it. 

 
 
 
  

http://www.flickr.com/photos/lifelog-it/
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Gebleken is dat enkele commissieleden buiten de commissie om invloed uitoefenen op de inhoud van 
normen. Commentaar van commissieleden wordt niet serieus betrokken, gewogen en geïmplementeerd. 
Ook commentaar via de openbare kritiekronde wordt niet door de commissie behandeld, maar door een 
of enkele personen. De invloed van het publiek en enkele commissieleden is dusdanig beperkt dat er 
geen sprake kan zijn van consensus. Doordat dit blijkbaar mogelijk is, mag geconcludeerd worden dat er 
onvoldoende transparantie is en het proces onvoldoende wordt bewaakt.  
 
Bij verwijzing naar NEN-normen in wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Arboregeling, certificatieschema’s) 
wordt er geen kritische toets gedaan of de betreffende norm wel geschikt is voor het beoogde doel en 
of aan basale eisen is voldaan. Er is blijkbaar geen systematiek om te toetsen voordat naar een NEN-
norm wordt verwezen. Een van de belangrijkste punten, de maatschappelijke consequenties, worden 
dus ook niet getoetst. Dus ook niet of het redelijk en billijk is om via NEN-normen enorme kosten bij de 
eigenaren van asbest neer te leggen. 
 
Asbestinventarisaties  
Een negatieve ontwikkeling is dat de invloed die marktpartijen kunnen aanwenden, via 

branchevertegenwoordigers binnen de werkkamers en het CCvD, wordt gebruikt om steeds meer 

werkzaamheden, zoals risicobeoordelingen, in de certificatieschema's op te nemen en zodoende 

verplichtend te krijgen. Tegelijkertijd worden de formuleringen van de teksten afgezwakt en dus 

vrijblijvender. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de 

wettelijke verplichtingen. Maar de intentie is dat een steeds 'betere' invulling wordt gegeven en niet een 

steeds omvangrijkere en meer vrijblijvende. De ruimte waarin branchevertegenwoordiging 

samenwerkt om invulling te geven aan het wettelijk doel, zou begrensd moeten zijn tot maximaal 

dat wettelijke doel.  

Dat wettelijke doel moet dan wel helder zijn. Wat die wettelijke verplichtingen met betrekking tot 

asbestinventarisaties precies zijn is niet duidelijk. De inventarisaties van bronnen en risico's loopt met de 

introductie van de risicoklassen door elkaar heen en is niet langer helder. Via de voorgestelde 

wijzigingen in SC540 zal de overlap steeds groter worden waardoor risicobeoordelingen steeds meer 

binnen SC540 gaan vallen.  

De rol van de inventarisatiebureaus moet worden herbezien. De inventarisatiebureaus zijn ontstaan 
vanuit de behoefte om de visueel waarneembare asbesthoudende bronnen in kaart te brengen. 
Inmiddels wordt de rol uitgebreid met: 

- Risicobeoordeling op basis van SMA-rt. 

- Inventarisatie van niet-waarneembare asbesthoudende bronnen. 

- Inventarisatie van blootstellingrisico’s in niet-sloopsituaties. 

- Risicobeoordeling op basis van metingen bij werkzaamheden. 

- Formuleren beheersplannen. 

- Formuleren saneringsplannen. 

- Saneringsbegeleiding. 
Voor al deze zaken is specialistische kennis noodzakelijk die niet altijd en niet vanzelfsprekend bij de 
SC540-bureaus aanwezig is. Toch wordt dit alles, in meer of mindere mate, maar wel steeds meer, aan 
SC540 opgehangen.  
 
Voor de SC540 en natuurlijk ook de andere certificatieschema's, geldt hetzelfde als eerder is vermeld 
voor NEN-normen, dat de teksten aan objectieve maatstaven zouden moeten voldoen om zo doelmatig 
mogelijk en efficiënt invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen. Onder andere is ook bij de 
SC540 en de recente aanpassingen geen rekening gehouden met de consequenties die daaruit 
voortvloeien. Ongewenste maatschappelijke consequenties zijn niet uitgefilterd.  
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Vanuit de bestudering van de SC540 is een onduidelijkheid vastgesteld betreffende de formele status 
van de in de certificatieschema's opgenomen NEN-normen. Zijn deze NEN-normen nu, met het schema, 
algemene verbindende voorschriften en belangrijker, mag hiervan gemotiveerd worden afgeweken, mits 
voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften? Dit is een bijzonder interessante vraag omdat de 
wettelijke voorschriften aanzienlijk milder zijn geformuleerd dan de invulling die daaraan is 
gegeven in de certificatieregelingen en de daarin opgenomen NEN-normen.  
 
SMA-rt 
Het huidige SMA-rt-systeem, of Stoffen Manager Asbest - registratietool, kent een aantal bezwaren. Het 
is niet bekend of alle bezwaren, die voor een deel samenhangen met SC540, worden opgelost in de op 
stapel staande SMA-rt 2.0. 

 Uit de certificatieregelingen blijkt niet duidelijk of SMA-rt en de output van SMA-rt, onderdeel 
uitmaakt van het certificatieschema. Zijn alle onderdelen verplichtend? 

 De saneringsmethode die de inventariseerder kiest bij de invoer van SMA-rt kan het beste gekozen 
worden door de saneerder. Of de saneerder zou, onder voorwaarden, te allen tijde moeten kunnen 
afwijken. Het saneren wordt tenslotte onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd. 

 Werkplanelementen op de SMA-rt-uitdraaien, die niet randvoorwaardelijk zijn voor de risicoklasse, 
hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van SC530 of wetgeving, zijn soms bovenwettelijk 
en soms onjuist. 

 In SMA-rt wordt niet altijd de juiste risicoklasse gegenereerd. Dat heeft te maken met gebrek aan 
informatie bij de eerste introductie en de grove indeling in slechts een aantal saneringshandelingen, 
zonder onderscheidend vermogen. Het is een omissie dat nog steeds geen nieuwe meetresultaten 
kunnen worden toegevoegd aan SMA-rt zodat de risicoklassen op juiste gronden kunnen worden 
bijgesteld. 

 Werkplanelementen die wél als randvoorwaarde gelden voor een risicoklasse zouden als zodanig 
kenbaar moeten zijn. Deze randvoorwaarden zouden als criterium moeten gelden bij de te kiezen 
methode. Een alternatieve methode, waarbij dus niet voor de betreffende randvoorwaarde wordt 
gekozen, moet ook te kiezen zijn.  

 SMA-rt en SC530 lijken beperkt tot uitsluitend het verwijderen van asbesthoudende materialen en 
dan alleen nog bedrijfsmatig. Hierdoor vallen onderhoud, reparatie, veiligstellen e.d. en daarnaast 
handelingen door particulieren, buiten het systeem.  

 Binnen SMA-rt moeten koppelingen tussen risicoklassen en arbeidshygiënisch regime kunnen worden 
losgelaten. Hierdoor wordt ruimte geschapen om innovatieve saneringsmethoden te introduceren. 

 Nieuwe saneringsmethoden (en dergelijke) vinden na 7 jaar nog steeds geen toegang tot SMA-rt en 
de certificatieregelingen waardoor nodeloos blootstellingsrisico's en kostenverhogende elementen 
behouden blijven. 
 

Met de systematiek van SMA-rt en LAVS is het eenvoudig om indicatieve blootstellingsrisico's die 
samenhangen met niet-saneren te schatten. Dit was voorheen geregeld in onder andere het Bouwbesluit 
(< 2003) en BRL5052. Dit zou een aanzienlijke bijdrage leveren aan het systeem, aan de eigenaar van 
het pand en voor de beperking van de kosten die samenhangen met aanvullende onderzoeken (zoals 
NEN2991) die steeds meer tot onderdeel worden gemaakt van SC540. 
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Asbestautoriteiten 
Er blijkt om meerdere redenen behoefte te zijn aan een partij die boven de partijen staat. Uit dit gehele 
rapport komen de volgende behoeften naar voren: 

- Regie over de asbestketen, om het maatschappelijk asbestprobleem opgelost te krijgen. 

- Het oplossen van systeemfouten. 

- Het sturen van betrokken regelgevende en toezichthoudende partijen om aansluiting te behouden 
zonder overlap en zonder hiaten. 

- Het bewaken van het maatschappelijk belang door sturen, toetsen en bijstellen van alle vormen 
van regelgeving en handhaving op effectiviteit en efficiency in relatie met het te behalen doel. 

- Het ontwikkelen van kennis door onderzoek en ondersteunen of initiëren van innovaties. 

- Het uitdragen van kennis op het gebied van asbest, op publiek, gemeentelijk, overheids- en 
uitvoeringsniveau. 

- Het centraal ontvangen en oplossen van interpretatieverschillen, vragen en vraagstukken van de 
gehele keten, inclusief publiek. 

- Het verzorgen van een open en constructieve dialoog om zodoende het systeem te verbeteren. 
 
De asbestautoriteit moet alle belemmeringen wegnemen die er zijn om asbest zo veilig, snel en 
goedkoop mogelijk uit de maatschappij te halen. De bestaande autoriteiten als de overheid, Ascert en 
TNO vullen deze rol op dit moment beperkt in en zijn begrensd in mogelijkheden om bovenstaande 
behoeften adequaat te vervullen. 
 
Innovatie 
Het maatschappelijke asbestprobleem kent een enorme omvang. Om toekomstige problemen met 
betrekking tot capaciteit en verdere verlaging van de kwaliteit voor te zijn moet ingezet worden op 
vergroting van de omzet binnen de asbestsector en vergroting van de efficiency en doelmatigheid 
door innovatie toe te staan en actief te stimuleren. Dat kan door het realiseren van technologische 
innovaties.  
Een belangrijke niet te vergeten 'innovatie' is het systeem open te stellen voor continue verbeteringen. Die 
mogelijkheid is er nu niet. Omissies in het systeem zouden continu en min of meer direct tot aanpassing 
moeten kunnen leiden en niet, zoals nu, jaren kunnen blijven bestaan. Hoe dit moet worden ingericht zal 
een belangrijke innovatie voor het gehele stelsel zijn.  
 
De certificatieregelingen 
De certificatieregelingen SC530 en SC540 zijn nodeloos omvangrijk en moeilijk bevatbaar. Ze lijken 
niet met een taak- en doelstelling te zijn geschreven, maar vanuit individuele 'problemen' die moeten 
worden getackeld. Er is geschreven zonder rekening te houden met het overlappen met andere 
deelgebieden. Er is geschreven zonder de consequenties voor derden (de eigenaar van het asbest) hierin 
mee te nemen. Van veel onderdelen is niet duidelijk of het een voorschrift is. 
De maatregelen zijn soms bovenwettelijk (NEN2990, NEN2991, kleefmonsteronderzoeken) en gaan soms 
niet ver genoeg (beschermingsmiddelen, vrijblijvendheid), zijn vaak onduidelijk en door de afwijkende 
toetslijsten niet handhaafbaar. Het geheel geeft geen passende invulling aan de wettelijke voorschriften 
en het doel dat daarmee zou moeten worden bereikt. 
 
Wet- en regelgeving 
Wet- en regelgeving staan op een aantal punten hergebruik in de weg, doordat vanuit risico's 
bekeken niet-noodzakelijke eisen worden gesteld aan de restconcentratie asbest. 
Dit komt voort uit de formulering van het Productbesluit dat de restconcentratienorm betrokken moet zijn 
op de component waar het asbest in zit, wat leidt tot een rare beperking die geen relatie heeft met 
risico's.  
Daarbij is de restconcentratie die wordt toegestaan voor bewoonde gebouwen niet vastgelegd in het 
Arbobesluit, Bouwbesluit of Asbestverwijderingsbesluit maar via SC530 in NEN2990.  
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Voor sloopsituaties en daaropvolgend hergebruik van de afvalstoffen, is het niet noodzakelijk en zelfs 
onwenselijk om op dat niveau te saneren.  

 Stel de concentratie asbest voor asbesthoudende producten vast op 1.000 mg/kg. 
(0,1 gewichtsprocenten) en laat de weging (10xamfibool) achterwege. 

 Stel de concentratie asbest voor samengestelde producten (nauw gedefinieerd) vast op 100 mg/kg 
berekend over het geheel. 

 Pas NEN2990 aan ten aanzien van bouwwerken en objecten die worden gesloopt en hergebruikt op 
een veilig hergebruik van de afvalstoffen. 

 
Het Productenbesluit Asbest, Asbestverwijderingsbesluit en Arbobesluit zouden meer dan nu 
geformuleerd moeten zijn vanuit het plan om asbesthoudende bronnen snel, efficiënt en effectief uit 
de maatschappij te verwijderen. Dat impliceert dat zowel de inventarisatieverplichting, 
certificeringsverplichting, indeling in risicoklassen, arbeidshygiënische regimes en eindcontroles doelmatig 
worden beschreven. Doordat de marktinvloed op de certificatieschema's en NEN-normen groot is wordt 
het steeds meer van belang in de wetgeving zeer heldere doelen te stellen, zodat afwijken en het stellen 
van bovenwettelijke eisen, tijdig zichtbaar worden. 
 
De uitzonderingsregelingen die zijn genoemd in het Arbobesluit en Asbestverwijderingsbesluit zijn, 
als rekening wordt gehouden met de risico's die worden gelopen, niet meer actueel en zouden 
moeten worden herzien. 
Een belangrijke borging van de kwaliteit van asbestsaneringen is gelegen in het stelsel van certificering. 
Om die reden zouden alle handelingen aan asbest, die risico's kúnnen of zullen opleveren boven het 
niveau van de grenswaarde binnen het certificeringstelsel moeten vallen. Dus alleen intrinsiek veilige 
handelingen zouden in risicoklasse 1 (of uitzonderingsregeling) moeten vallen. Alleen die handelingen 
zouden eventueel door particulieren of andere niet-deskundigen moeten kunnen worden uitgevoerd. Ook 
handelingen die in risicoklasse 2 thuishoren en via maatregelen en onder protocol in risicoklasse 1 
worden ingedeeld (teruggeschaald) en die dus niet intrinsiek veilig zijn, zouden onder het toezicht van 
het certificeringsstelsel moeten blijven vallen. 
 
Middelen 
Binnen de certificatieregelingen en NEN-normen is er onvoldoende aandacht voor het via 
voorschriften beperken van de risico's die samenhangen met het in te zetten materieel. De huidige 
adembeschermingsmiddelen beschermen effectief onvoldoende doordat geen eisen zijn gesteld aan het 
'passen' van de maskers bij de persoon. Ten aanzien van adembeschermingsmiddelen, stofzuigers en 
onderdrukmachines is er onvoldoende aandacht voor de hoeveelheid asbest die wordt doorgelaten door 
de toegepaste filtermedia in relatie met de nieuwe grenswaarden. Met andere woorden: de nominale 
beschermingsfactoren zijn te laag. Ten aanzien van alle andere apparatuur is er geen aandacht voor de 
reinigbaarheid (ontwerp), het reinigen (uitvoering) en de controle (aantoonbaarheid) daarop.  
Gezien de nieuwe grenswaarden en het extreem lage niveau daarvan is het absoluut noodzakelijk dat 
voorkomen wordt dat door het materieel zelf besmetting op de werkplek (en daarbuiten) kunnen 
optreden en dat er maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen. 
 
Het systeem dat er nu ligt laat ruimte voor bedrijven om hun eigen spullen te keuren. Er bestaan ten 
aanzien van het keuren van adembeschermingsmiddelen mogelijk onvoldoende vakbekwaamheidseisen. 
 
Landelijk Asbestvolgsysteem, LAVS 
Het LAVS creëert onbedoeld concurrentievoordelen of machtsposities en derhalve ongewenste 
effecten. De opdrachtgever of eigenaar van het asbest zou te allen tijde en ten aanzien van alle 
aspecten de regie moeten hebben of kunnen nemen, ook zonder medewerking van betrokken partijen 
zoals de saneerder met betrekking tot de eindcontrole en zonder de eventueel gemandateerde 
regievoerder. 
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Commerciële relaties en onafhankelijkheid 
Door de recente overname van enkele bedrijven werkzaam in de asbestketen, wordt zichtbaar dat er 
concerns aan het ontstaan zijn waarin alle ketenpartijen inclusief toezicht, vertegenwoordigd zijn. Hierbij 
is niet langer verzekerd dat de onderliggende bedrijven inhoudelijk nog onafhankelijk van elkaar 
werken en dus onafhankelijk bijdragen aan het proces. De verleiding wordt groot om met elkaar mee te 
praten en concurrentie buiten te sluiten. 
 
Tevens kan een commercieel voordeel worden bereikt via de invloed in de overlegstructuren die er zijn 
(Ascert, NEN, brancheverenigingen). Ze kunnen, vanwege de beschikbaarheid van meer middelen een 
grotere invloed aanwenden. Dat is niet verwijtbaar maar wel van betekenis. Ze kunnen vanwege de 
bezetting van meerdere stoelen meer invloed uitoefenen dan de andere belanghebbenden. Er ontstaan 
machtsblokken die een onevenredige invloed kunnen hebben op de regelgeving. 
 
De beperkingen die zijn aangebracht in SC530 en SC540 om afhankelijkheid te vermijden lijken te 
beperkt en weinig effectief. 

 
Toezicht 
De effectiviteit en efficiency van overheidstoezicht kan aanzienlijk worden verhoogd door de wet- en 
regelgeving, waaronder de certificatieschema's en NEN-normen die verbindend zijn verklaard, veel 
duidelijker op te schrijven. Als het geheel duidelijker is opgeschreven zal alleen daardoor al de 
navolging worden vergroot. Ook de toezichthouders krijgen daardoor sneller door wanneer wordt 
afgeweken en wat dus moet worden gehandhaafd. 
 
De criteria, waaraan alle wet- en regelgeving zou moeten voldoen, zijn nu in het algemeen ongeschreven 
en liggen voor de hand (navolgbaar, eenduidig, handhaafbaar, etc.). Gezien de teksten die er nu liggen 
is daar nog veel te verbeteren. Daarom zouden de criteria moeten worden uitgeschreven en als toets 
worden gebruikt voordat nieuwe wet- en regelgeving en dan met name de certificatieschema's en NEN-
normen en revisies daarvan, kunnen worden geaccepteerd. 
 
Een van de criteria zou kunnen zijn dat tussen de verschillende onderdelen van de wet- en regelgeving 
geen overlap of hiaten mogen bestaan. Dat zou betekenen dat bij formulering van alle onderdelen 
regie moet worden gevoerd om de samenhang te bewaken.  
 
Niet alle regelgeving wordt nu gehandhaafd. Een deel van de regelgeving, zoals persoonscertificering, 
asbestmetingen- en -analyses, eindbeoordelingen, asbestverwijderingswerkzaamheden in containments 
en een groot deel van de certificatieschema's worden effectief niet gehandhaafd. Wat is de effectiviteit 
van regelgeving als naleving niet wordt afgedwongen? 
 
De effectiviteit van het toezicht kan aanzienlijk worden uitgebreid als alle capaciteit die er is ook 
volledig wordt benut. De toezichthouders zouden niet mogen worden beperkt tot de formele rol die hen 
is aangereikt. Elke toezichthouder zou, ondersteund met de nodige middelen, elke misstand of afwijking 
van welk onderdeel dan ook in de asbestketen moeten kunnen handhaven of ten minste registreren en 
zodoende handhaving of opsporing door de specialisten initiëren. Dat impliceert dat iedereen in een 
specifieke toezichthoudende rol dus de 'ogen' zijn voor de andere toezichthouders. Dat betekent ook dat 
iedereen in een handhavende rol als zodanig moet zijn uitgerust en dat daarvoor eisen worden gesteld 
die de deskundigheid en onafhankelijkheid garanderen.  

 


