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Ruim een jaar geleden concludeerde de Gezondheidsraad dat de kans op longkanker
door de blootstelling aan asbest 20-40 groter is dan in het verleden gedacht werd. Je zou 
zeggen dat op zo’n moment alarmbellen gaan rinkelen bij iedereen die het aangaat, van 
regering tot Kamer. Toch is er inmiddels een jaar verstreken en hebben we drie of vier 
keer moeten aanmanen tot er een reactie kwam van het kabinet.

De grootste risico’s op blootstelling aan asbest lopen de mensen die er beroepsmatig 
mee in aanraking komen, met name personeel in de bouw en installatiebranche. Er 
sterven jaarlijks 1.100 mensen door asbestkanker, meer dan het aantal verkeersdoden. In 
verkeersveiligheid worden enorme bedragen geïnvesteerd in veiligheid, zowel via de 
publieke sector als via de eigenaren van auto’s.

Maar als de Gezondheidsraad zegt: het risico is 20-40 keer groter dan tot dusver bekend 
zegt de regering: we gaan de SER vragen naar de haalbaarheid van nieuwe 
grenswaarden.
Twee vragen aan de staatssecretaris van ARBO zaken, vandaag vertegenwoordigd door 
zijn collega:
- wat bedoelt hij met “haalbaarheid”? gaat het feitelijk om “betaalbaarheid”, oftewel: 

hebben we er geld voor over om het risico voor de mensen in de bouw en 
installatiebranche terug te brengen tot draaglijke proporties?

- en realiseert de staatssecretaris ARBOzaken zich dat iedere maand dat de SER zich 
beraadt er weer 100 doden bijkomen, terwijl de vraag is wat de SER heeft toe te 
voegen aan de grondige analyse van de Gezondheidsraad?

Het zal duidelijk zijn dat wij dit deel van de kabinetsreactie onder de maat vinden. Als 
daar vanmiddag niets aan verandert zullen we op dit punt een uitspraak van de Kamer 
vragen.

Daarmee kom ik op de vragen aan de staatssecretaris van Milieu.

Over de scholen heb ik nu maar één vraag. De staatssecretaris heeft begin maart beloofd 
dat per 1 juli 2012 alle scholen gebouwd voor 1993 geïnventariseerd zijn. Kunnen wij 
begin september een voortgangsbrief krijgen, waaruit moet blijken dat deze actie op 
schema ligt? Als dat niet zo is ga ik ervan uit dat er een wettelijke verplichting met 
sancties komen, want de ss roept dit soort dingen natuurlijk niet zo maar.

Het grootste risico om aan asbest blootgesteld te worden lopen op dit moment de 
mensen die verblijven, en met name onderhoudswerkzaamheden verrichten, in 
gebouwen waarin spuitasbest is gebruikt om staalconstructies brandwerend te maken. 
Die spuitasbest zit achter systeemplafonds en in installatieruimten.
Onderhoudspersoneel moet met grote regelmaat kleine werkzaamheden doen in deze 
ruimten, waarbij ze blootgesteld worden aan concentraties tot een miljoen asbestvezels 



per m3. Volgens onze informatie zou er een lijst zijn van de 200 meest risicovolle 
gebouwen met spuitasbest. Onderschrijft de staatssecretaris de urgentie van dit 
probleem? Is de lijst van 200 bekend op het ministerie en zo ja: wil hij deze publiceren?

De SP-fractie waardeert dat drie jaar na de aanbieding van ons rapport “Help asbest het 
dak af”, de staatssecretaris zegt: we gaan die daken uitfaseren. Ook de milieu-
investeringsaftrek is een positieve zaak.
Maar 2024 is natuurlijk een belachelijk lange termijn. Het klopt dat asbestcementplaten 
30 jaar meegaan, maar het leeuwendeel van die platen ligt nú al meer dan dertig jaar op 
die boerderijen, bedrijfshallen en schuurtjes.
Is de staatssecretaris bereid om zijn voorstel zodanig aan te passen dat eigenaren van 
asbestcementdaken geplaatst vóór 1981 deze binnen drie jaar moeten vervangen?
Zo nee, dan overweeg ik ook op dit punt een motie.

Daarmee kom ik op de malafide bedrijven en het gerotzooi met de kleine 
verbouwingen. De SP-fractie is ervoor om tegen bedrijven die de wet stelselmatig 
overtreden en daarmee mensenlevens in de waagschaal stellen harde sancties te treffen. 
De eerste keer een boete, de tweede keer een hoge boete en de derde keer de 
persoonlijke certificatie intrekken en de boel sluiten. Graag een reactie.
Natuurlijk is ook een serieuze handhaving, zonder inspectievakanties, hierbij cruciaal.
Waarom is de motie Poppe op dit punt nog niet uitgevoerd? Is dat omdat er maar tien 
deskundige mensen bij de VROM-inspectie en vier bij de Arbeidsinspectie rondlopen? 
Vindt de staatssecretaris dat een serieuze handhaving?

Laatste punt. De kleine klusjes, het zeiltje van oma op zolder dat nu een vermogen kost 
om het op een nette manier langs de voordeur af te voeren.
De SP-fractie heeft hiervoor de volgende suggesties:
Vereenvoudig de eisen aan asbestverwijdering door professionals in dit soort situaties.
Laat bijvoorbeeld de eis van een asbestinventarisatie vervallen. En vereenvoudig ook de 
procedure voor particulieren die er toch voor kiezen om zelf hun asbest bij het 
gemeentelijke milieupunt aan te bieden. Het is toch onzin om ook in dat soort situaties 
met meldingsformulieren te werken?


