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Geachte heer, mevrouw,
Asbest heeft lang bekend gestaan om de goede eigenschappen die het heeft: het
is sterk, slijtvast en bestand tegen vocht en hoge temperaturen. Bovendien was
het goedkoop. Maar uit onderzoeken is gebleken dat blootstelling aan asbestvezels
ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee brengt. Asbestvezels kunnen
wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en
stoflongen (asbestose) veroorzaken.
In het verleden is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen (woningen, kantoren,
fabrieken etc.) en in objecten (transportmiddelen, verwarmingsketels, lift- en
proces installaties, etc.). Nog steeds is asbest aanwezig in industriële
procesinstallaties die voor 1 januari 1994 zijn gebouwd/vervaardigd.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft inspecties uitgevoerd bij
bedrijven met één of meerdere procesinstallaties. Hieruit bleken veel bedrijven
zich er van bewust dat asbest een gevaarlijke stof is. De bedrijven waren zich er
minder van bewust dat asbest nog steeds in industriële procesinstallaties
aanwezig kan zijn en dat bij het uit elkaar nemen van dergelijke installaties
specifieke regelgeving geldt om risico's van blootstelling aan asbestvezels te
voorkomen.
Een korte samenvatting van de bevindingen tijdens de inspecties vindt u via de
volgende link:
http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/risicovolle stoffen/asbest/ontwikk
elfin en
Ook in de toekomst zal de ILT inspecties uitvoeren bij bedrijven met industriële
installaties, die gebouwd zijn vóór 1 januari 1994. Vanaf augustus 2015 zal
worden ingezoomd op bedrijven in de voedingsmiddelen-, drank- en
tabaksindustrie. Deze keuze is ingegeven door eventuele effecten op de
volksgezondheid indien asbestvezels in de voedselketen vrijkomen. In de loop van
2016 volgen andere sectoren.
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Ik geef u in overweging in door u uitgegeven nieuwsmedia aandacht te besteden
aan de mogelijke aanwezigheid van asbest in industriële installaties.
Voor meer informatie over asbest verwijs ik naar de onderstaande link :
www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0
Meer informatie over de ILT-activiteiten op het gebied van asbest kunt u vinden
~P
www.ilent,_nl/onderwerpen/leefomcaevin4/risicovolle stoffen/asbest/toezicht en ha
ndhavin4
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Hoogachtend,
LID VAN HET MANAGEMENTTEAM ILT/W_QJy~N, WATER EN PRODUCTEN
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