Resultaten inspecties
bij gecertificeerde bedrijven
niet in orde 47% (196)

Resultaten inspecties tips en
opsporing illegale saneringen

in orde 53% (222)

TOTAAL GEÏNSPECTEERD: 418

Geconstateerde overtredingen (totaal 375)

114

58

44

Onvoldoende
Overige Concentratie asbest- Geen correct
maatregelen om overtredingen stof niet bekend
werkplan
onder de grens- (bijvoorbeeld
of niet zo laag
waarde te komen ivm valgevaar) mogelijk gehouden

15

13

Uitvoering
werkplan niet
correct

Geen
doelmatige
was- en
doucheruimten

Werknemer in
overtreding

13

Inspecties

375
naar aanleiding
van meldingen

aantal inspecties (N=198)

42%

niet in orde (83)

naar aanleiding
van tips en signalen
aantal inspecties (N =59)

49%

niet in orde (29)

58%

in orde (115)

20

Geen asbestinventarisatie

Uitvoering
werk niet onder
deskundig
toezicht

9

9

Uitvoering
werk niet onder
deskundig
toezicht

Uitvoering
eindbeoordeling niet
(goed)

Het inademen van asbestvezels kan
gevaarlijke ziektes veroorzaken. Werken
met asbest is echter niet te voorkomen. Er is nog veel
materiaal dat asbest bevat en dat moet worden verwijderd.
Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Zo moet er bijvoorbeeld eerst
een inventarisatie gemaakt worden. En er zijn vergunningen nodig. Alleen mensen
en bedrijven die daartoe gecertificeerd zijn, mogen asbest inventariseren en
verwijderen. De Inspectie SZW houdt toezicht op deze regels. In deze publicatie
staat een verkorte weergave van de belangrijkste
resultaten van de activiteiten van
de Inspectie SZW in 2015.

MIDDELZWAAR Waarschuwing / eis
96
Stillegging zonder boeterapport 72
Stillegging met boeterapport
133
ZWAAR
Overige boeterapporten
63
Boeterapport werknemer
11

Totaal

27

Asbestsanering Afvoer asbestafval
niet gemeld
niet direct/in
geschikte
verpakking

Ingezette handhavingsinstrumenten

naar niet-nalevers
en notoire overtreders

in orde (30)

Informatie-uitwisseling met certificerende instellingen

48%

in orde (78)

47

46

38

46% (101)

Aantal meldingen 2015
Meldingen door de cki’s aan de Inspectie SZW
Meldingen door de Inspectie SZW aan de cki’s
Totaal aantal meldingen

233
68
301

33

Geen asbest- Concentratie asbest- Onvoldoende
inventarisatie
stof niet bekend
maatregelen om
of niet zo laag
onder de grensmogelijk gehouden waarde te komen

Asbestsanering niet
gemeld

24

21

17

14

Overige
overtredingen
(bijvoorbeeld
ivm valgevaar)

Afvoer
asbestafval niet
direct/in geschikte
verpakking

Uitvoering
eindbeoordeling niet
(goed)

Geen correct
werkplan

Ingezette handhavingsinstrumenten
MIDDELZWAAR Waarschuwing / eis
Stillegging zonder boeterapport
Stillegging met boeterapport
ZWAAR
Overige boeterapporten
Stillegging + procesverbaal
Boeterapport werknemer

Inspecties
39%

17
34
68
196
1
1

317

Totaal
naar aanleiding van actieve
opsporing van illegale saneringen

aantal inspecties (N=161)

52%

niet in orde (83)

51%

overtreding geconstateerd

TOTAAL GEÏNSPECTEERD: 218

Geconstateerde overtredingen (totaal 317)

36

17

Veilig
en gezond
77
werken
met asbest
Resultaten 2015

niet aan kunnen tonen 54% (117)

aantal inspecties (N=114)

overtreding geconstateerd (45)

61%

niet aan kunnen tonen (69)

naar aanleiding
van tips en signalen

54%

aantal inspecties (N=104)

overtreding geconstateerd (56)

46%

niet aan kunnen tonen (48)

