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Voorwoord 
 
 
Bij het storten van asbest kunnen zich op verschillende momenten risico’s voor de 
werknemers op de stortplaats voordoen.  De werkgever dient deze werknemers 
daarom goed voor te lichten over deze risico’s en te instrueren hoe deze te 
voorkomen zijn en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden.  
Dit inspectieproject richtte zich vooral op de naleving van deze 
arbozorgverplichtingen. 
De inspectieresultaten in bijgaand verslag tonen aan dat het risico van blootstelling 
aan asbestvezels voor werknemers op stortplaatsen door de betrokken werkgevers 
onderschat wordt.  
Drie van de vier afvalverwerkers schieten tekort, niet alleen in administratieve zin, 
maar ook voor wat betreft de feitelijke risico’s waaraan werknemers worden 
blootgesteld.. Hieruit blijkt dat deze bedrijven zowel in de organisatie van het 
arbobeleid als bij de uitvoering daarvan tekortschieten. Werknemers lopen daardoor 
verhoogde risico’s. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties zijn de 
geconstateerde problemen wel weggenomen, maar dat geeft onvoldoende zekerheid 
in de sector voor de toekomst. Daarom zal de Arbeidsinspectie vanuit de ketenaapak 
van het asbestprobleem in samenwerking met de andere handhavers in de asbestketen 
vanaf 2008 opnieuw aandacht besteden aan de stortplaatsen. Vooral met de VROM-
Inspectie zal de samenwerking worden gezocht i.h..k.v. het frontoffice 
afvalverwerking. 
 
 
 
 
  
Den Haag,  
De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, 
 
Dr. J.J.M. Uijlenbroek 
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1.     AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT 
  
 

1.1   Aanleiding 
Asbest is een kankerverwekkende stof die door zijn unieke combinatie van 
eigenschappen, zoals hittebestendigheid, isolerend vermogen, chemische bestendigheid en 
een lage prijs, in het verleden wijd verbreid is en in grote hoeveelheden toegepast; m.n. in 
de woning- en utiliteitsbouw.  
Asbest bleek echter ook een kankerverwekkende stof te zijn. Daarom geldt vanaf 1993 
een absoluut verbod op het be- en verwerken van asbest en het in voor deze doeleinden in 
voorraad houden van asbest. Asbest komt echter inmiddels o.m. voor in 
honderdduizenden gebouwen. Hierdoor komt door sloopwerkzaamheden aan en in 
gebouwen jaarlijks tussen de 5000 en 25000 ton asbest vrij. Het asbesthoudend afval dat 
hierbij vrijkomt dient, gescheiden van het overige afval, afgevoerd en gecontroleerd te 
worden gestort op een Nederlandse stortplaats die dit afval mag accepteren. In Nederland 
waren ten tijde van dit inspectieproject 26 van dergelijke stortplaatsen. 
Bij het storten van asbesthoudend afval kan zich voor de hierbij betrokken werknemers 
van de stortplaatsen mogelijk het risico van blootstelling aan asbestvezels voordoen. Dit 
risico was de aanleiding voor het uitvoeren van dit kleinschalige inspectieproject. 
 
1.2 Doel van het inspectieproject 
Dit inspectieproject kende de volgende doelen: 

• wordt het risico’s van blootstelling aan asbestvezels op de stortplaats door de 
werkgever onderkend ; 

• zijn de werknemers die potentieel blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels 
voorgelicht over de hieraan verbonden risico’s; 

• weten deze werknemers hoe zij deze blootstelling zoveel mogelijk moeten 
voorkomen; 

• zijn de werknemers, voor zover blootstelling niet helemaal te voorkomen is, 
voorgelicht over de toepassing en het op de juiste wijze gebruiken van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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2.  DE INSPECTIEPROJECTEN 
 

2.1 De omvang van de projecten. 
In 2005 zijn in totaal 26 stortplaatsen waar asbest mag worden gedeponeerd 
geïnspecteerd. De inspectieperiode liep van 1 december 20065 tot en met 31 januari 2006. 
 
2.2 De opzet van het project 
Het project “Asbest op stortplaatsen” heeft zich volledig gericht op de locaties waar het 
asbest mocht worden gestort. Allereerst werd met de leidinggevende op de stortplaats 
gesproken over de procedure rondom de aanname en het deponeren van het asbest op de 
stortplaats. Vervolgens is geïnspecteerd op het gegeven of de werknemers op de 
stortplaats waren voorgelicht over de risico’s van de blootstelling aan asbest, of zij 
daarvoor een werkinstructie hadden ontvangen en of de werkgever in het kader hiervan 
voldoende toezicht hield op de werknemers.  
Tenslotte is op de plaats waar het asbest gestort werd geïnspecteerd of de daar aanwezige 
werknemers adequaat waren beschermd tegen het risico van blootstelling aan 
asbestvezels. 
 
De adressen van de stortplaatsen zijn aangeleverd door de provinciale vergunningverlener.   
De inspecties zijn uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgestelde inspectielijst waarin 
de inspectiepunten stonden vermeld waarop de inspecteur bij het bezoek aan de stortplaats 
diende te inspecteren.  
 
2.3  De handhaving 
De handhaving van de voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit richt zich op 
die artikelen waarvan het niet naleven bij de inspectie daadwerkelijk kan worden 
geconstateerd. Vanaf 1999 vindt de handhaving van de Arbeidsomstandigheden wet- en 
regelgeving plaats via het bestuursrechtelijke traject. Echter verbodsbepalingen in de 
betreffende wetgeving worden niet bestuursrechtelijk maar strafrechtelijk afgedaan. 
Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen zijn er voor de inspecteur bij zijn 
handhavende taak verschillende scenario’s denkbaar: 
• Er wordt t.a.v. een inspectiepunt een tekortkoming geconstateerd welke leidt tot een 

schriftelijke waarschuwing aan de betreffende werkgever. Na verloop van een 
aangegeven periode wordt opnieuw een inspectie uitgevoerd. Als de tekortkoming dan 
niet is opgeheven wordt een boeterapport opgemaakt waarna de werkgever daarna een 
boete kan worden opgelegd.  

• Er wordt een tekortkoming geconstateerd die door de Arbeidsinspectie als een 
zwaardere tekortkoming is aangemerkt welke echter niet direct leidt tot ernstig gevaar 
voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemer. Er wordt direct door de 
inspecteur een boeterapport opgemaakt waarna een boete kan worden opgelegd 

• Er wordt door de inspecteur een tekortkoming geconstateerd welke een direct ernstig 
gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemer oplevert. Behalve het 
direct opmaken van een boeterapport wordt nu ook door de inspecteur het werk 
stilgelegd. Het werk mag pas weer worden hervat als de betreffende tekortkoming is 
opgeheven.  

 
 
 



 

 7

 
3 UITKOMSTEN VAN HET PROJECT 
 
3.1 Algemene inspectieresultaten 
In paragraaf 1.2 staat de doelstelling van het project beschreven. In dit hoofdstuk zal 
worden aangegeven wat de resultaten van de uitgevoerde inspecties zijn en hoe dit 
zich verhoudt tot de naleving van de regelgeving. Aan de hand van een aantal tabellen 
zal duidelijk worden gemaakt in hoeverre door bedrijven de regelgeving werd 
nageleefd en welke artikelen dit betrof.  
 
Tabel 1.  Algemeen resultaat van de inspecties. 

In orde Niet in orde Aantal 
inspecties aantal % aantal % 

26 7 27% 19 73% 
 
Tabel 1 geeft aan bij hoeveel bedrijven één of meerdere overtredingen van de 
regelgeving zijn geconstateerd. Dat bij 19 van de 26 stortplaatsen één of meer 
handhavingsinstrumenten zijn ingezet is zorgelijk te noemen.  
 
 
3.2 Aantal ingezette handhavingsinstrumenten 
Als bij de inspectie een overtreding werd geconstateerd heeft de inspecteur één van de 
in paragraaf 2.3 genoemde handhavingsinstrumenten ingezet.  Op één stortplaats kan 
een handhavingsinstrument meerdere keren worden ingezet, afhankelijk van het aantal 
overtredingen. In tabel 2 wordt aangegeven hoe vaak de verschillende 
handhavingsinstrumenten zijn ingezet. 
 
 
Tabel 2 Ingezette handhavingsinstrumenten 
 
Instrument 

 
aantal 

Waarschuwing 60 
Stillegging en boete 3 
Stillegging zonder boete  4 
Totaal aantal ingezette 
Instrumenten 

 
67 

 
 
Tabel 2 geeft aan dat bij de 19 locaties waar een overtreding van de regelgeving werd 
geconstateerd sprake was van 67 overtredingen. Gemiddeld per locatie is dit 3,7. Dit 
gemiddelde zegt echter niet zoveel. Interessanter is of er bij deze 19 locaties grote 
verschillen optreden in het aantal keren dat de regelgeving overtreden wordt. In tabel 3 
staat de frequentie aangegeven warmee een bepaald aantal overtredingen op een 
locatie geconstateerd werd. 
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Tabel 3 frequentie van aantallen overtredingen per locatie 
Aantal 

overtredingen 
Aantal 
locaties 

Totaal aantal  
overtredingen 

1 overtreding 3 3 
2 overtredingen 4 8 
3 overtredingen 3 9 
4 overtredingen 4 16 
5 overtredingen 2 10 
6 overtredingen 1 6 
7 overtredingen 1 7 
8 overtredingen 1 8 
totaal 19 67 

 
Aan de hand van tabel 3 kunnen verschillende conclusies getrokken worden. Zo 
worden bijvoorbeeld op 9 locaties vier of meer overtredingen geconstateerd. Niet uit 
de tabel af te lezen maar daarom niet minder vermeldenswaard is het gegeven dat op 
de zeven locaties waar de werkzaamheden door de inspecteur werden stilgelegd ook 
minimaal 3 waarschuwingen op andere overtredingen van de regelgeving werden 
gegeven. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat een afwijking van de 
regelgeving meestal niet op zichzelf staat. Het gaat vaak gepaard met andere 
overtredingen. De negen locaties met vier of meer overtredingen zijn samen 
verantwoordelijk voor 47 van de 67 overtredingen. 
 
 
3.3 Meest geconstateerde overtredingen 
In totaal is op 19 artikelen uit de regelgeving bij dit project een handhavingstraject 
ingezet. In tabel 4 zijn de daarbij meest geconstateerde overtredingen in een top 5 
weergegeven. 
 
Tabel 4. Top 5 van meest geconstateerde overtredingen 
 Overtreding aantal 
1 De overdrukinstallatie op het gebruikte 

materieel was niet voorzien van een 
controlesysteem voor het constateren van 
storingen 

9 

2 In de verplichte risico-inventarisatie was 
niet aangegeven dat de werknemers aan 
asbest blootgesteld konden worden 

7 

3 De concentraties asbeststof werden niet zo 
laag mogelijk gehouden 

6 

4 Gebouwen e.d. werden niet zoveel 
mogelijk stofvrij gehouden 

6 

5 Er bestond geen procedure voor ongewilde 
gebeurtenissen 

6 

 Totaal aantal top 5 overtredingen 34 
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In tabel 5 zijn alle 67overtredingen van de regelgeving ingedeeld in 4 categorieën:  
• overtredingen van administratieve/ procedurele aard; 
• onvoldoende maatregelen voor een veilige arbeidsplaats 
• onvoldoende maatregelen voor een veilig arbeidsmiddel 
• onvoldoende maatregelen m.b.t persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
 

tabel 5 aantal overtredingen naar categorie  
categorie aantal 

Administratief/procedureel 
 

26 

Onvoldoende veilige arbeidsplaats 
 

24 

Onvoldoende veilig arbeidsmiddel 
 

14 

Persoonlijke beschermingsmiddelen niet of niet 
goed geregeld 

3 

 
De grootste risico’s deden zich voor bij het werken op een onveilige arbeidsplaats. De 
werkgever had er vooral onvoldoende zorg voor gedragen dat de concentratie van 
asbeststof op de stortplaats zo laag mogelijk werd gehouden en de gebouwen en 
installaties zoveel mogelijk stofvrij. Op de zeven locaties waar de werkzaamheden zijn 
stilgelegd door de inspecteur was dit dan ook de reden voor de stillegging. Een direct 
ernstig gevaar van blootstelling aan asbeststof door werknemers kon niet worden 
uitgesloten. 
Overtredingen van administratieve of procedurele aard leiden weliswaar niet direct tot 
arborisico’s voor de werknemers op de stortplaatsen maar zeggen vaak wel iets over 
de aandacht die bij het management van de stortplaatsen voor de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers bestaat. 
Een onveilig arbeidsmiddel had vooral te maken met het gebruikte materieel op de 
stortplaats. Vaak waren daarbij zaken als een overdrukcabine op machines en het goed 
onderhouden en gebruiken daarvan aan de orde. 
Tenslotte was op drie stortplaatsen de voorlichting over en het gebruik van een 
persoonlijk beschermingsmiddel niet goed geregeld. 
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4.  CONCLUSIES EN FOLLOW UP 
 
De resultaten van dit inspectieproject tonen aan dat het risico dat werknemers op de 
stortplaats blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels door werkgevers van de  
stortplaatsen onvoldoende wordt onderkend en ondervangen.  Op bijna een kwart van 
de stortplaatsen is in de wettelijk verplichte risico-inventarisatie weinig of niets over 
dit risico geregeld, werknemers worden op zes stortplaatsen niet voorgelicht over de 
risico’s van de blootstelling aan asbeststof en eveneens op zes stortplaatsen is niets 
geregeld over wat er moet gebeuren als een dergelijke blootstelling zich onverhoopt 
toch zou voordoen. Als dit afgezet wordt tegen een andere constatering dat op zeker 6 
stortplaatsen onvoldoende maatregelen zijn genomen om de concentraties asbeststof 
zo laag mogelijk te houden en gebouwen en installaties zoveel mogelijk stofvrij dan 
kan zeker niet uitgesloten worden dat werknemers ongewild in aanraking kunnen 
komen met asbest cq. blootgesteld worden aan het risico van inademing van 
asbestvezels. 
 
Inmiddels hebben de stortplaatsen, mede door het uitvoeren van dit inspectieproject, 
maatregelen genomen om de risico’s voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken 
en adequate maatregelen te nemen voor de nog aanwezige restrisico’s. Belangrijk is 
dat het risico van blootstelling aan asbestvezels in de organisaties moet worden 
verankerd door het op te nemen in de risico-inventarisatie en evaluatie en in een plan 
van aanpak de maatregelen te beschrijven om de geconstateerde risico’s weg te 
nemen. 
 
 
Follow up. 
Gezien de resultaten van dit inspectieproject moeten de stortplaatsen ook in de nabije 
toekomst op een bezoek van de Arbeidsinspectie kunnen rekenen. In overleg de 
VROM-Inspectie zal daarom, bij een gezamenlijke aanpak van de asbestketen, al in 
2008 opnieuw aandacht aan de stortplaatsen worden geschonken.  
 


