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Onze referentie: 9FENE1-SEC.13263.B 

 

Betreft: urgente aandacht beleidsuitvoering asbestdossier 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Ark, 

 

Fenelab is de brancheorganisatie van ruim 90 onafhankelijk geaccrediteerde laboratoria. Deze 

laboratoria en inspectie-instellingen zijn mede actief in het asbestwerkveld. U kunt zich een beeld 

vormen van onze branche via www.fenelab.nl. De bijna 20 asbestlaboratoria zorgen ervoor dat 

gesaneerde locaties op een veilige en gezonde manier weer betreden kunnen worden middels de 

eindbeoordeling als onderdeel van uw asbestbeleid. 

 

Fenelab en haar leden maken zich grote zorgen over de toekomstige kwaliteitsborging van de 

verwijdering van asbest in Nederland. Derhalve vragen we uw aandacht voor het 

uitvoeringsprogramma binnen het asbestbeleid.  

 

De asbestlaboratoria zijn binnen Fenelab vertegenwoordigd in de Technische Commissie Asbest. 

Deze commissie is al vele jaren  een intensieve gesprekspartner voor o.a. uw ministerie op het 

asbestdossier. 

 

Voor de inhoud en onderbouwing verwijzen u gemakshalve naar de vele documenten, producties, 

rapporten en brieven welke wij de achterliggende periode gericht hebben aan uw beleidsdirectie Veilig 

en Gezond werken. 

 

Helaas moeten wij constateren en u middels dit schrijven op de hoogte brengen dat wij zeer bezorgd 

zijn en grote twijfel hebben over de manier waarop uw beleidsvoornemens worden uitgewerkt.  
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Bij de aankondiging van uw voornemens inzake de Kamerbrief “Beleidsreactie onderzoek functioneren 

asbeststelsel” van 27 september 2018 was Fenelab één van de eerste en meest uitgesproken partij 

die u heeft gecomplimenteerd met de voornemens en in de kern ondersteunen we deze.  

 

Echter zien wij ruim een jaar later een heel groot contrast met de manier waarop uw beleidsdirectie 

hieraan invulling geeft. Wij hebben zeer grote twijfels over het proces dat wordt gevolgd. Dit is 

allesbehalve transparant en zeker vooringenomen. Aannames zijn onjuist en uw “wetenschappelijke 

spil in het asbestbeleid”, TNO is vooringenomen en misplaatst data in een context die geen recht doet 

aan diegene die nu of in de toekomst met asbest werken.  

 

Wij maken ons grote zorgen door de gekozen aanpak, het op geen enkele wijze betrekken van de 

praktijk van de sector en het volledig ontbreken van enige samenhang van alle acties over de 

gezondheid van medewerkers en gebruikers. 

 

Dit alles staat haaks op uw publiekelijk geventileerde opvattingen over dat de bescherming van 

werknemers tegen gevaarlijke stoffen u het allerbelangrijkste vindt in dit dossier en u bij voorkeur met 

alle partijen in het asbestwerkveld in gesprek wenst te blijven opdat we het allemaal samen blijven 

doen. 

 

Ons verzoek is om de ervaringen en kennis in onze branche echt te betrekken bij het vormgeven van 

een nieuw asbeststelsel, afscheid te nemen van TNO als de huisadviseur van het kabinet op het 

asbestbeleid en nieuw beleid risicogericht te blijven doen in lijn met het bestaande asbeststelsel. 

 

Graag gaan we hierover met u in gesprek om bovenstaande nader te bespreken 

 

Inlichtingen over deze brief kunt u verkrijgen bij de heer drs. M.E. Zoontjes, secretaris van Fenelab, 

via zoontjes@fenelab.nl en 06 300 62 189. 

 

Een afschrift van deze brief zenden we aan de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Victor van der Hoeven 

Voorzitter Fenelab Technische Commissie Asbest 
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