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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en 
vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest
(2012/2065(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name de preambule en de 
artikelen 3 en 6 daarvan,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 
6, 9, 151, 153, 156 en 168 daarvan,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 
3, 6, 31, 37 en 35 daarvan1,

– gezien de resolutie over asbest van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 1 juni 
2006, 

– gezien de IAO-Conventie van 16 juni 1989 over de veiligheid bij het gebruik van asbest,

– gezien de verklaringen van de Wereldgezondheidsorganisatie over asbest,

– gezien de verklaring over de bescherming van werknemers van de Asbestconferentie in 
Dresden (2003),

– gezien Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemers op het werk (kaderrichtlijn)2,

– gezien Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen3,

– gezien Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 
2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 
asbest op het werk4,

– gezien aanbeveling 90/326/EEC van de Commissie aan de lidstaten van 22 mei 1990 
betreffende de goedkeuring van een Europese lijst van beroepsziekten5,

                                               
1 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
2PB L 183 van 29. 6.1989, blz. 1.
3 PB L 245 van 26. 8.1992, blz. 6.
4 PB L 330 van 16. 12.2009, blz. 28.
5 PB L 160 van 26. 6.1990, blz. 39.
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– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Verbetering van de arbeidskwaliteit en 
-productiviteit: communautaire strategie 2007 2012 voor de gezondheid en veiligheid op 
het werk (COM(2007)0062),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 april 2011 getiteld 
Tussentijdse evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en 
veiligheid op het werk (SEC(2011)0547),

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2008 over de communautaire strategie 2007-2012 voor 
gezondheid en veiligheid op het werk1,

– gezien zijn resolutie van 7 mei 2009 over de ontwerpverordening van de Commissie tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH) betreffende bijlage XVII 2,

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese 
strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk3,

– gezien het rapport van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie 
(SLIC) over de Europese asbestcampagne (2006),

– gezien het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Ziektepreventie door een 
gezonde omgeving: te ondernemen stappen  ten aanzien van chemische stoffen waaraan 
grote risico's verbonden zijn voor de volksgezondheid4,

– gezien Monograph 100C van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek 
(IARC) getiteld "Arsenicum, Metalen, Vezels, en Stof:Een overzicht van carcinogene 
stoffen voor de mens" (2012)5,

– gezien de verklaring "Mondiaal asbestverbod en de uitbanning van aan asbest gerelateerde 
ziekten" van de Internationale Commissie voor gezondheid op het werk (ICOH)6,

– gezien de informatienota's van de Commissie betreffende beroepsziekten -
Diagnosehandleiding (2009)7,

– gezien het Eurogip onderzoeksverslag 24/E (april 2006) getiteld "asbestgerelateerde 
beroepsziekten in Europa: Erkenning - Cijfers - Specifieke instrumenten"8,

                                               
1 PB C 41 E van 19.2.2009, blz. 14.
2 PB C 212 E van 5.8.2010, blz. 106.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20
ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5601&langId=en.
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
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– gezien het Eurogip rapport 08-E (augustus 2004) getiteld "Kosten en financiering van 
beroepsziekten in Europa"1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid,

A. overwegende dat alle soorten asbest gevaarlijk zijn, de aan deze materie verbonden risico's 
zijn aangetoond en hiervoor regelingen zijn getroffen; overwegende dat de meest 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het inademen van asbestvezels tientallen 
jaren na blootstelling optreden;

B. overwegende dat er een verhoogde kans op kanker is waargenomen onder 
bevolkingsgroepen die blootgesteld zijn geweest aan zeer kleine hoeveelheden 
asbestvezels, inclusief chrysotielvezels;

C. overwegende dat ondanks het verbod op het gebruik van asbest het nog steeds wordt 
aangetroffen in tal van schepen, treinen en met name gebouwen, waaronder tal van 
openbare gebouwen;

D. overwegende dat het ondanks dit verbod met de huidige structuren van het markttoezicht 
niet mogelijk is te waarborgen dat er geen asbest op de Europese markt wordt 
geïmporteerd; 

E. overwegende dat tal van lidstaten sloop-, bouw- en onderhoudspersoneel en andere 
werknemers die zich met de verwijdering van asbesthoudende materialen bezighouden, 
dienovereenkomstig hebben geschoold; 

F. overwegende dat tal van werknemers bij hun beroepswerkzaamheden aan asbest worden 
blootgesteld;

G. overwegende dat in tal van lidstaten waar  allang een asbestverbod geldt, jonge 
werknemers en bouwvakkers bij sanerings- of sloopwerkzaamheden de mogelijk in 
gebouwen aanwezige asbest niet herkennen;

H. overwegende dat veel asbesthoudende materialen reeds zijn verwijderd, omhuld of 
ingekapseld en tal van eigenaren van bedrijven en gebouwen over zeer gedetailleerde 
documenten beschikken betreffende de plekken waar asbest is verwijderd;

I. overwegende dat asbesthoudende materialen normaliter een levensduur van 30 tot 50 jaar 
hebben;  overwegende dat dit zal leiden tot een stijging van de sanerings- en 
bouwprojecten en daarmede tot een stijging van het aantal aan asbest blootgestelde 
werknemers;

J. overwegende dat het succes van de asbestregelgeving in de lidstaten door de gebrekkige 
kennis van de bestaande asbesthoudende materialen beperkt is; 

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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K. overwegende dat asbesthoudende materialen zich vaak op verborgen plekken bevinden en 
de bekendheid van deze plekken mettertijd afneemt;

L. overwegende dat een verplichte controle van gebouwen op asbest een solide en gedegen 
basis voor nationale, regionale en Europese asbestverwijderingsprogramma's zou vormen;

M. overwegende dat de Europese Unie weliswaar een ambitieus energie-efficiëntiebeleid 
heeft ontwikkeld en dat met de herziene energie-efficiëntierichtlijn in elke lidstaat een 
langetermijnstrategie  voor het renoveren van gebouwen zal worden ingevoerd, doch dat 
deze strategie niet gepaard gaat met asbestverwijderingsstrategieën; 

N. overwegende dat twijfels over de aanwezigheid, de inkapseling of de verwijdering van 
asbest in specifieke gebouwen tot conflicten tussen werkgevers en werknemers kunnen 
leiden; voorts overwegende dat voorafgaande kennis van de aanwezigheid van asbest tot 
veel veiligere arbeidsomstandigheden, met name bij renovatiewerkzaamheden, zal leiden;

O. overwegende dat het inkapselen of omhullen van asbesthoudende materialen alleen mag 
worden toegestaan, als de materialen naar behoren van waarschuwingstekens zijn 
voorzien;

P. overwegende dat in drie lidstaten asbestvezels in elektrolysecellen nog steeds zijn 
toegestaan, terwijl er alternatieve technieken bestaan die in andere landen met succes 
worden toegepast;

Q. overwegende dat er tussen de systemen van de lidstaten voor wat betreft de erkenning van 
aan asbest gerelateerde beroepsziekten nog steeds onaanvaardbaar grote verschillen 
bestaan;

R. overwegende dat het lage niveau van  aangifte van aan asbest gerelateerde ziekten een van 
de grootste obstakels voor de behandeling van slachtoffers is;

S. overwegende dat de nationale programma's voor de gezondheidsbewaking van aan asbest 
blootgestelde werknemers in de Europese Unie sterk verschillen, met name voor wat 
betreft het medisch toezicht na pensionering;

T. overwegende dat blootstelling aan asbest een bedreiging voor de bevolking in het 
algemeen vormt en in een algemeen erkende mate ziekten veroorzaakt;

U. overwegende dat het aantal aan asbest gerelateerde ziekten in de EU volgens schattingen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 20.000 tot 30.000 gevallen per jaar bedraagt en dat 
hiermee het hoogtepunt nog niet is bereikt; 

V. overwegende dat slachtoffers door de zeer lange incubatietijd en een gebrekkige kennis 
van de medische stand vaak niet de passende hulp van zorgverleners krijgen;

W. overwegende dat Polen de enige lidstaat is die een actieplan voor een asbestvrij land heeft 
aangenomen;

X. overwegende dat de controles van de arbeidsinspecties in tal van lidstaten worden 
gereduceerd en dat de tendens naar deregulering de aan asbest verbonden gevaren 
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vergroot; 

Y. overwegende dat tal van bouwvakkers en gebruikers van gebouwen onbeschermd aan 
hoge niveaus van asbest blijven blootgesteld;

Z. overwegende dat er ondanks het verbod nog miljoenen tonnen asbest in gebouwen 
aanwezig zijn en dat er geen register bestaat van de plaats waar het asbest  zich bevindt en 
hoeveel asbest moet worden verwijderd;

Opsporing en registratie van asbest

1. dringt er bij de Europese Unie op aan om opsporing en registratie van asbest verplicht te 
stellen; 

2. dringt er bij de Europese Unie op aan modellen te ontwikkelen om toezicht te houden op 
in particuliere en openbare gebouwen aanwezig asbest;

3. dringt er bij de Europese Unie op aan om voor eigenaren van openbare gebouwen 
actieplannen voor veilige asbestverwijdering uit te werken en particuliere huiseigenaren 
ertoe aan te sporen hun eigendom op asbesthoudende materialen te laten controleren;

4. dringt er bij de Commissie op aan de asbestproblematiek ook in ander beleid, zoals het 
EU-beleid inzake energie-efficiëntie, op te nemen ;

5. stelt voor een strategie voor de renovatie van gebouwen ter verbetering van hun energie-
efficiëntie te combineren met verwijdering van alle asbest;

6. dringt er bij de Commissie op aan het opzetten van openbare asbestregisters door de 
lidstaten verplicht te stellen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan eigenaren van gebouwen ertoe te verplichten om de 
arbeidsinspectie over voorgenomen plannen voor werkzaamheden met asbesthoudende 
materialen in te lichten;

8. verzoekt de secretarissen-generaal van de EU-instellingen om een compleet overzicht van 
in EU-gebouwen aanwezige asbesthoudende materialen te geven, dat voor het publiek 
toegankelijk zou moeten zijn; 

Waarborging van kwalificaties en scholing

9. verzoekt de Europese Unie met klem minimumvereisten voor verplichte asbestspecifieke 
kwalificaties voor bouwkundig ingenieurs, architecten en werknemers van geregistreerde 
asbestverwijderingsbedrijven op te stellen en asbestspecifieke kwalificaties voor de 
scholing van andere werknemers die mogelijkerwijs aan asbest worden blootgesteld, voor 
te schrijven;

10. verzoekt de Commissie een specifieke richtlijn voor te stellen waarin minimumvereisten 
voor de beroepsopleiding van in bouw en onderhoud werkzaam personeel, met inbegrip 
van bouwvakkers die af en toe met asbest werken, worden vastgelegd;
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11. verzoekt de Europese Unie er via SLIC en de nationale arbeidsinspecties zorg voor te 
dragen dat arbeidsinspecteurs scholing in asbesthoudende materialen krijgen;

Uitwerking van asbestverwijderingsprogramma's

12. dringt er bij de Europese Unie op aan op Europees, nationaal en  regionaal niveau 
actieplannen voor asbestverwijdering op gang te brengen die het volgende moeten 
omvatten: wetgeving; scholing en voorlichting, scholing van werknemers in de publieke 
sector, nationale en internationale scholing, bewustmakingsacties in verband met 
asbestverwijdering en de verwijdering van asbesthoudende materialen uit gebouwen, 
openbare voorzieningen en locaties waar vroeger asbestfabrieken hebben gestaan;  het 
schoonmaken van bedrijfsterreinen, de aanleg van stortplaatsen en installaties voor de 
vernietiging van asbest en asbesthoudende afvalstoffen, toezicht op naleving van de 
regelgeving, beoordeling van de blootstelling van gevaar lopend personeel en 
bescherming van de gezondheid;

13. verzoekt de Commissie met klem  de grenswaarde voor asbestvezels te verlagen;

14. verzoekt de Europese Unie met klem er via SLIC en de  nationale arbeidsinspecties zorg 
voor te dragen dat de EU-asbestverordeningen en de nationale asbestregelgevingen 
volledig worden nageleefd;

15. verzoekt de Europese Unie op basis van de door de Wereldgezondheidsorganisatie 
uiteengezette beginselen een routekaart voor een asbestvrije werkplek en een asbestvrij 
milieu uit te werken;

16. verzoekt de Commissie in de komende communautaire strategie voor gezondheid en 
veiligheid 2014-2020 een gecoördineerde asbeststrategie op te nemen;

17. verzoekt de Commissie de in Bijlage XVII bij de REACH-Verordening opgenomen 
uitzonderingsbepalingen voor chrysotiel asbest onverwijld te herzien;

18. verzoekt de Commissie het markttoezicht te verbeteren ten einde ervoor te zorgen dat 
asbesthoudende materialen niet langer de EU kunnen binnenkomen;

Criteria voor de erkenning van asbestgerelateerde ziekten

19. stelt vast dat de twee aanbevelingen inzake beroepsziekten niet tot geharmoniseerde 
nationale normen en procedures voor de identificatie, aangifte, erkenning en 
schadeloosstelling voor asbestgerelateerde ziekten hebben geleid en dat de nationale 
systemen daardoor onderling nog steeds sterk verschillen;

20. dringt er bij de Commissie op aan Aanbeveling 2003/670/EG te wijzigen, deze aan de 
nieuwste medische inzichten aan te passen en hierin larynxkanker en eierstokkanker als 
asbestgerelateerde ziekten op te nemen;

21. verzoekt verzekerings- en schadevergoedingsinstanties met een gezamenlijke aanpak voor 
de erkenning en schadeloosstelling van asbestgerelateerde beroepsziekten te komen ;

22. stelt vast dat het door de zeer lange incubatietijd voor asbestslachtoffers vaak niet 
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mogelijk is het causale verband met hun beroepsmatige blootstelling aan asbest aan te 
tonen; 

23. verzoekt de Europese Unie zorg te dragen voor de erkenning en schadeloosstelling van 
alle asbestgerelateerde beroepsziekten;

24. verzoekt de lidstaten de bewijslast niet bij de slachtoffers te leggen, doch hun aanspraken 
op schadevergoeding te verruimen, zoals in Aanbeveling  2003/670/EG1 van de 
Commissie wordt voorgesteld;

25. verzoekt de Europese Unie regelgeving voor te stellen om ervoor te zorgen dat alle 
gevallen van asbestgerelateerde beroepsziekten worden erkend, aan de bevoegde autoriteit 
worden gemeld en door deskundigen worden onderzocht; 

26. verzoekt de Commissie bindende minimumrichtsnoeren voor de nationale procedures voor 
de erkenning en schadeloosstelling van asbestgerelateerde ziekten vast te stellen;

27. verzoekt de Commissie de uitwisseling van beste praktijken voor de scholing van medisch 
personeel ter zake van de diagnose van asbestgerelateerde ziekten te ondersteunen; 

28. verzoekt de Europese Unie een onafhankelijk adviesorgaan van medische en technische
deskundigen in het  leven te roepen voor het leveren van het wetenschappelijk bewijs dat 
nodig is om aan te tonen dat bepaalde arbeidsomstandigheden asbestgerelateerde ziekten 
hebben veroorzaakt;

Steun voor asbestslachtoffersverenigingen

29. verzoekt de Commissie asbestslachtoffersverenigingen te steunen door deze toegang te 
geven tot professioneel advies en hun leden praktische hulp te bieden;

30. verzoekt de Commissie een Europees netwerk van asbestslachtoffers op te zetten en te 
steunen; is van oordeel dat slachtoffersverenigingen een sleutelrol zouden moeten spelen 
bij de uitwerking van passende, adequate en kostenefficiënte oplossingen om aan de 
behoeften van de slachtoffers tegemoet te komen; 

31. verzoekt de Commissie een Handvest voor asbestslachtoffers op te stellen waarin de 
rechten worden vermeld die asbestslachtoffers in de EU hebben;

Strategieën voor een mondiaal verbod op asbest

32. verzoekt de Europese Unie met internationale organisaties samen te werken aan 
instrumenten om de asbestmarkt als gifhandel aan te merken; 

33. verzoekt de Europese Unie van de vermelding van chrysotiel in Bijlage III van het 
Verdrag van Rotterdam een topprioriteit te maken;

34. verzoekt de Europese Unie de onaanvaardbare dumping van asbest in 
ontwikkelingslanden op fora waar over handelsakkoorden wordt gesproken, aan te kaarten 

                                               
1 PB L 238 van 25.9.2003, blz. 28.



PE496.439v01-00 10/10 PR\913243NL.doc

NL

en diplomatieke en financiële druk uit te oefenen op asbestexporterende landen om de 
asbestmijnen te sluiten en een einde te maken aan de illegale en immorele praktijk van de 
export van afgedankte asbestbevattende schepen; 

35. verzoekt de Europese Unie de export van asbestvrije technologieën en van asbestkennis 
naar de ontwikkelingslanden verder te ontwikkelen en te ondersteunen;

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


