
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  

 

Op 11 november is het AO Gezond en veilig werken, waarin componenten van het asbestbeleid op de 

agenda staan.  

 

Gisteren verscheen een brief van de staatssecretaris over enkele componenten en op 14 oktober jl. 

sprak uw commissie met de heer Frissen van het NSOB aan de hand van zijn rapport ‘Het 

asbeststelsel. Gevangen door Belangen?’. 

 

Mede namens VNG en LTO Nederland willen we u laten weten dat de kleine stappen die de 

staatssecretaris aankondigt niet zullen leiden tot een fundamenteel gewijzigd en beter functionerend 

stelsel.  

 

Op dit moment lijkt de staatssecretaris geen ruimte te bieden voor een fundamentele discussie over 

herziening van het stelsel. Dit terwijl het juist nu belangrijk is hierover diepgaand te debatteren, zodat 

de Kamer desgewenst ook wijzigingen door kan voeren. 

 

Als gezamenlijke opdrachtgevende partijen bepleiten we daarom een fundamentele uitspraak over de 

drie punten van de commissie Frissen voor een échte verbetering van het stelsel én voor 

betrokkenheid van de Kamer in het verdere proces. 
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Deze fundamentele punten zijn:  

1. Normstelling moet onafhankelijk tot stand komen; met daarbij geen rol voor commerciële 

belanghebbende partijen. 

2. Beleg de normstelling en het toezicht bij een écht onafhankelijke en gezaghebbende (nog op 

te richten) Autoriteit. Is nu niet het geval. 

3. Hanteer je de harde grenswaarden, waarbij er steeds discussie blijft komen over veiligheid en 

gezondheid bij verwijdering óf wordt ingezet op een proportionele, risicogestuurde aanpak. Wij 

kiezen voor het laatste. 

 

Als opdrachtgevende partijen delen wij deze drie punten en wij hopen dat u zich daar ook in kunt 

vinden als commissieleden en de staatssecretaris vraagt deze lijn te volgen. 

 

Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan contact op met mij of mijn collega 

Richard Bos (via r.bos@aedes.nl of 06-51926072).  

 

Met vriendelijke groet,  

Aedes vereniging van woningcorporaties  

Mede namens  

 

Directeur beleid VNG, A.J. Vermuë  

Portefeuillehouder Veiligheid en Pacht LTO Nederland, Alfred Jansen 

 
 

 

 

Martin van Rijn 

Voorzitter  


