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Asbest saneren?
Inspectie SZW gaat boetes 
openbaar maken



U werkt in de asbestverwijdering. U weet dus 
hoe belangrijk het is om alle maatregelen te 
nemen die u beschermen tegen inademing van 
asbestvezels.

De Inspectie SZW controleert of u en uw 
werkgever de juiste beschermende maatregelen 
nemen tijdens het saneren van asbest. Uw 
werkgever heeft hierin een belangrijke verant-
woordelijkheid  en moet voorkomen dat u wordt 
blootgesteld aan asbest. Maar ook u als werkne-
mer moet tijdens de sanering zorgen voor uw 
eigen veiligheid en gezondheid en die van 
anderen. 

Toch zien we als Inspectie SZW regelmatig dat niet de vereiste maatregelen zijn 
genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Daarbij gaat het niet 
alleen om de gezondheid en veiligheid van u als werknemer, maar ook om die 
van omwonenden of zij die na de sanering weer gebruik gaan maken van het 
pand. Bij zware en ernstige asbestovertredingen is dat gevaar voor derden 
aanwezig.

Dit najaar start de Inspectie SZW met het op haar website publiceren van 
bedrijven die vanaf 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen 
hebben begaan en daarvoor een boete hebben gekregen. Hierbij wordt 
onder andere bekendgemaakt om welk bedrijf het gaat, op welke locatie 
gesaneerd werd, wanneer de overtreding is vastgesteld, om welke 
geconstateerde overtreding(en) het ging en of er naast de boete ook een 
bevel tot stillegging van het werk vanwege een herhaalde overtreding is 
opgelegd. Met het publiceren van deze gegevens wordt voldaan aan de Wet 
openbaarheid van bestuur. Op basis van deze wet heeft iedereen het recht 
om informatie over geconstateerde asbestovertredingen op te vragen.

Meer informatie hierover leest u op onze website: www.inspectieszw.nl/asbest

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op 
met de Inspectie SZW via het contactformulier op de website, zie 
www.inspectieszw.nl/contact.


