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Dit onderzoek is verricht door het Veiligheidsinstituut te Amsterdarn in
opdracht van de Stichting Fonds voor het MotorvoertuigenbedriJf en Tweewieler-
bedrijf. Deze StÍchtlng is een samenwerkingsverband tussen de Industriebond
FNV en de BOVAG. Het onderzoek is uitgevoerd door K. Disselen en A. van Dijk,
beiden tijdelijk medewerkers bij het Veiligheidsinstituut. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden 1n de periode februari 1985 tot en net januari 1986. Het
onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder de nedewerking van drs. J.
Boonstra (medewerker vakgroep sociale- en organisatie psychologie van de
Rijksuniversiteit Leiden), drs. G. Bayens (nedewerker Veiligheidsinstituut),
G. van der Zande (Rockwool/Lapinus)r garage Out te Ansterdan, D.J.A. van Dijk,
A. Marneth, het secretariaat Eet name P..Couwenberg en J. Bons en de bibliotheek
van het Veiligheidsinstituut en geínterviewden van garagebedrijven en
benaderde organisaties.
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INLEÏDING

Asbestvezels vormen bij inademing een gevaar voor de gezondheid. Hleronder
kunnen asbestziekten als asbestose (stoflongziekte), longkanker en kanker aan
het buik- en/of longvlies (mesothelioom) ontstaan. Een asbestose is het gevolg
van blootstelling aan hoge concentraties asbestvezels. 0m een mesothellootr te
krijgen is een korte periode van blootstelling aan lage concentraties
asbestvezets soms a1 voLdoende. Mesothelioom is een ziekte die in de neeste
gevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Bij Longkanker Ís
deze causale relatie noeiliJker aan te tonen. Geringe bl-ootstelling is
voldoende om een asbestziekte op te lopen.

Asbest, is in veel producten verwerkt vanwege de unieke kwaliteiten als
bestendigheid tegen hoge temperaturen, grote treksterkte en bestendigheid
tegen zuren en logen. Vanwege deze eigenschappen wordt asbest onder andere
verwerkt in ree en frictiematerialen. Bij fabricage en bewerking van renF en
frictiematerialen en biJ reparatie- en onderhoudswerkzaanheden, waarbij deze
asbestmaterialen worden gebruikt, kunnen asbestvezels vrijkomen. Verschil-
Lende garagebedrijven nenen ter bescherming van de gezondheid van hun
werknemers voorzorgsnaatregelen. Gebruik van beschermende naterialen brengt,
echter problemen met zich mee variËrend van ergonomisch niet verantwoorà,
tijdrovend tot het feit dat een klelne afwijking van de manier waarop de
materialen worden gebruikt tot gevoLg hebben dat zij geen bescherming meer
bieden. hlerknemers in garagebedrijven lopen daardoor een gezondheidsrislco
door het werken net asbesthoudende rnaterialen.

Uit l-iteratuur bliJkt, dat vervanging van asbest in rem- en frictiematerialen
in veel gevallen nogelijk j.s. Een voorbeeld uÍt de praktljk; het feit dat in
Zweden alle autors vanaf 1 januari 1987 met asbestvrije materialen noeten
worden uitgerust, laat zien dat asbest kan worden vervangen.

In Nederl-and is de discussie over de vervangingsnogelijkheden in vol1e gang.
Ten aanzien van verschillende discussiepunten worden door de betrokken
instanties, organisaties en belangengroepen verschillende standpunten naar
voren gebracht. De discussie richt zich op gebieden als de kwaliteit van de
vervangende producten, de kosten c.q. onkosten met betrekking tot het invoeren
van vervangende producten, de vraag of asbest 1n rem,- en frictlemateriaLen
inderdaad gezondheidsprobLemen met zich neebrengt, de vraag of de vervangende
producten niet eveneens gevaarliJk zijn voor de gezondheid etc. Ongetwijfeld
zijn er neer fricti.epunten en de daarbij behorende arguloenten. Jui.st deze
discussie tussen de diverse groeperingen is bepalend voor het a1 dan niet
overgaan op gebruik van asbestvrije Eaterial-en.



Aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek is de vraag die de FNV aan het VI
heeft gesteld. In eerste instantie was de vraag tweeledig:* lrlat ziJn de technische en economische belemmeringen om asbestvervangende

materialen te gebruiken.
* l{at ziJn de belemnerende factoren rondom invoering van artikel 4 van het

asbestbesluit (artikel 4 beLreft het verbod asbest dan weL asbesÈhoudende
stoffen of produkten te bewerken of te verwerken voor thermische isol-atie,
akoestische- en decoratieve doeleinden).

Uiteindel-iJk is de onderzoeksvraag toegespitst op asbest in rem- en
frictienaterialen. In samenwerking net de BOVAG is het onderzoek fÍnancieel
mogelijk gemaakt.
De algemene probleemstelling van dit onderzoek kan a1s volgt worden
gefornuleerd: rrlíat ziJn de belenmerende factoren welke vervanging van asbest in
rem- en frictiematerial-en verhi.nderentr. Hieruit voortvloeiend kunnen de
specifieke onderzoeksvragen a1s volgt worden geformuleerd:
1. Wat is de aard en omvang van het asbestprobleem?
2. Vat is de aard en onvang van het asbestprobleen binnen garagebedrijven?
3. Irlat zijn de technische bel-emneringen, bij het vervangen van asbesthoudend

nateriaal?
4. I,lat zijn de economische belemneringen, bij het vervangen van asbesthoudend

materiaal?
5. Wat zíjn de organisatorische belernneringen, bij het vervangen van

asbesthoudend nateriaal?
In hoeverre is vervanging nogelijk en wenselijk?
WeLke naatregelen dienen genonen te worden ten aanzien van vervanging?

In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht gegeven van de belangrijkste
ontwikkelingen ln de asbestdÍscussie binnen Nederland. Tevens wordt in het
laatste deel van dÍt hoofdstuk aandacht besteed aan het verloop van de
asbestdiscussie in Zweden en Engeland. Beide landen worden nader besproken
vanwege hun verdergaand overheidsbeleid inzake asbest. Dit kan voor de
Nederlandse si-tuatie als voorbeeldfunctie dienen.
Ïn hoofdstuk 2 zal een U.teratuuroverzicht worden gegeven van de werkonstandig-
heden binnen garagebedrijven toegespitst op werkzaamheden waarbij asbesÈ-
houdende producten worden gebruikt.
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe in de praktijk net deze naterialen wordt gewerkÈ.
In hoofdstuk 4 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de vervangings-
mogelijkheden voor asbesthoudende rerrF en frictiematerial_en.
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van welke standpunten verschillende
betrokken instanties en groeperingen innemen in de discussie over asbest en de
vervangingsmogelijkheden. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat de
verschillende betrokkenen als nogelijke oplossingsstrategie wensen en haal-
baar achten.
Tot sl-ot wordt dit versLag afgesloten met een eindconclusi.e. Hierin wordt een
samenvatting gegeven van de gevonden resultaten en worden bel-eldsadviezen
gefornuleerd.

6.
7.
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TIOOFDSTIK 1 ALGEIENE INFORMATIE OVER ASBEST

1.1. Inleiding

ïn dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over het gebruik van
asbest en asbesthoudend nateriaal. In paragraaf 1.1. wordt algemene infornatie
gegeven over het nagische naterÍaal asbest. In paragraaf L.2. worden de
verschill-ende ziekten die kunnen ontstaan na blootstelling aan asbest
besproken; Vervolgens wordt in paragraaf 1.3. een overzicht gegeven
van de belangrijkste ontwikkelingen in de asbest-discussie in Nederland. Tot
slot wordt in paragraaf 1.4. aandacht besteed aan het verl-oop van de discussie
over gebruik van asbest en asbesthoudende materialen in Engeland en Zweden. Dit
ondat in beide landen een vergaand overheidsbeleid ten aanzien van asbest wordt
gevoerd.

1.2.@
Asbest is een verzamelna€rm voor een aantal mineralen net een vezelachtige,
(krlstallijne) structuur. De term asbestos is afkonstig uit het Grieks en
betekent rrniet uit te doventr. Reeds eeuwen nordt asbest gebruikt. Het is bekend
dat omstreeks 2500 vóór Christus Finse pottenbakkers asbestvezels gebruikten
ter versteviging van hun potten. Tevens wordt in een legende verteld hoe Karel
de Grote (768-814) zijn gasten wist te verrassen door een bevuild Èafelkleed in
het vuur te gooien en dit kleed er vervolgens weer schoon en ongeschonden uit te
halen. Het duurt echter tot het eind van de 19e eeuw voordat de asbestindustrie
zich gaat ontrikkelen. Na de eerste tíereldoorlog is er een ontwikkeling naar een
internationaal en rnultinationaal georganiseerde industrie (Swuste, 1984).

Verschillende soorten asbest zíjn te onderscheiden. Ze verschillen in
chemische samenstelling en in kleur. De comerciëel belangrijke asbestsoorten
zijn:
* Crocidoliet (blauwe asbest)* Chrysotiel (witte asbest)* Amosiet (bruine asbest)
Asbest wordt door niddel van nijnbouw gewonnen. De voornaemste niJnbouwlanden
ziJn de USSR, Canada en Zuid-Afrika. In de mijnen zijn de verschillende soorten
asbest aan hun kleur te herkennen. Eénmaal verwerkt in producten, is de kl-eur
geen aanrijzingmeer voor het soort asbest dat is gebruikt (Disselen, 1985).

Asbest dankt zijn bijnaam, magisch materiaal, aan een aantal unieke
ei-genschappen:* slechts bij een hoge temperatuur (bijvoorbeeld tussen de 450-700oC voor

chrysotiel) verliest asbest ziJn oorspronkelijke (kristallijne) structuur.
(BiJ 1500oC sneLt chrysotiel)

* het is bestendig tegen zuren en logen* door de vezelvorm is het geschíkt a1s vuL- en versterkingsmateriaal* het kan gemakkelijk in textiel worden verwerkt.



Bovenstaande eigenschappen en het feit dat asbest een goedkoop mineraal is,
zijn redenen waarom asbest in veel produkten is en wordt verwerkt. De
voornaamste toepassingen van asbest zíjr,: asbestcenent, asbest in isola-
tiematerialen, in rem- en frÍctiematerialen, in textiel, in papier en in
pLastics (de Heus, 1982).

1.3. Asbestziekten

Eén eigenschap van asbest is nog ni.et genoemd: de schadel-ijke werking van
asbestvezels voor de gezondheid van de nens. De eigenschap die asbest technisch
aantrekkeliJk naakt, namelijk de splitsbaarheid in ninuscuLe vezeltjes maakt
asbest ook een gevaar voor de gezondheid. De minuscule vezeltjes kunnen ver in
de longen doordringen en eenmaal daar terechtgekomen, kan het lichaam deze
vezels niet neer vernietigen en kunnen de vezels hun schadelijke werking
uitoefenen. Alle asbestziekten hebben als kennerk dat de periode tussen eerste
blootstelling aan asbestvezels en nanifest worden van de ziekte (latentie-
tijd) tussen de 10 en 40 jaar ligt. De ziekten zijn in het beginstadiun moeilijk
te diagnosticeren, piJnlijk en Leiden in de neeste geval1-en tot de dood.
Over de meest voorkonende asbestziekten: asbestose, longkanker en mesothe-
lioom, wordt in het hiernavolgende stuk uitgebreider ingegaan. Opgemerkt dient
te worden dat naast deze ziekten ook een verband tussen b1ootstelling aan
asbest en darr, keel- en maagkanker is gevonden.

* Asbestose
In 1939 wordt in Nederland voor het eerst neldÍng van een asbestose gemaakt.
Asbestose is een beroepszÍekte die valt onder de stoflongziekuen . Het is een
ziekte die de elasticitelt van de longen vermindert. In het begÍn zijn de
ziekteverschljnseLen vooral: benauwdheid, hardnekkig..hoesten en het opgeven
van taai slijm. Langzaan nemen de kLachten toe. De patiënt wordt kortademigi de
longen kunnen het lichaam niet treer van voldoende zuurstof voorzien. Hierdoor
ontstaat een grauw-blauwe gelaatskleur. Asbestose is niet in a1le gevallen
dodelijk, maar wel altijd ongeneeslijk. Ondat de hoge asbeststofconcentraties
van vroeger nu niet meer voorkonen, za1- asbestose in Nederland steeds ninder
voorkonen.

* Ionglcanker
Asbestvezels kunnen longkanker veroorzaken. Klachten die bij longkanker kunnen
optreden zíjnz hoesten of opgeven van bloed, ademnood, gewichtsverlies en
spierverzwakking. Longkanker kan optreden bij blootstel-ling aan geringe
concentratÍes asbeststof. BlootstellÍng aan asbest en roken vergroot de kans op
deze zi.ekte (Stijkel, 1980). Probleem bij l-ongkanker is echter dat een causale
relatie tussen blootstellÍng aan asbest en de ziekte niet te verdedigen is.
ZoaLs bekend liggen ook andere oorzaken ten grondslag aan het ontstaan van deze
ziekte.



* Mesothelioom
Mesothelioom ls een kanker aan het buik- en/of longvlies. fn vrijwel alle
gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door blootstelling aan asbest (onder-
zoeken konden in 85 procent van de gevallen een verband net asbest leggen). De
synptomen van deze ziekte zÍjn pijn gevolgd door adennood en een zwaar gevoel in
de borsL. Tevens treedt gewichtsverlies op. A1s de ziekte zichtbaar is
(uitmergeling) heeft de patiènt geniddeld nog twee jaar te 1even. De diagnose
mesothelioom 1s moeilijk te stellen. Vaak kan dit pas met zekerheid gebeuren al-s
de patiënt is overleden.
[íetenschappel-iJk onderzoek heeft aangetoond dat geringe blootstelling aan
asbest mesothelioom tot gevolg kan hebben. Eén dag van blootstelling is voor
somnige Bensen genoeg geweest (Dalton, L979).

Aanvankelijkwerd alleenhet blauwe asbest aIs oorzaak gezien; nu is bewezen dat
a1le soorten asbest mesoÈhelioom kunnen veroorzaken (Peto, 1980). Het
geschatte aantal nesothelj-oompatiËnten in NederLand is in 1980: 50 tot 100 per
jaar. In 1984 Ís dat opgelopen: 150 tot 200 per Jaar. Precieze aantall-en zijn
niet te geven ondat regi-stratie bij het NederLandse registratiecentrum voor
mesotheliomen niet verplicht is en omdat de diagnose noeilijk te stellen is voor
artsen die niet met deze ziekte bekend zijn (Crucq, 1982).

1.4. De belangriikste ontwikkelinsen in de asbestdiscussie in Nederland

Over het gebruik van asbest i.n Nederland voor de Tneede hlereldoorlog is weinig
bekend. We1 ziJn er voor de oorlog asbest-cenentfabrieken (Eternit in
Amsterdan, Harderwijk en Goor) en wordt in 1940 te Oosterhout een asbestpapier-
en kartonfabriek geopend (Nefabas). Echter, aanwijzigingen dat asbest een
gezondheidsgevaarliJke stof is zijn in die periode niet te vinden. Pas in 1939
nordt melding gemaakt van het eerste geval van asbestose. In 1942 verschijnt het
proefschrift van Hampe waarin de noodzaak van erkenning van asbestose a1s
beroepsziekte wordt benadrukt. Maatregelen vanuit de overheid naar aanLeiding
van dit proefschrift worden echter niet genomen.Na de Tweede l{ereldoorlog
vinden een aantal onderzoekingen in Nederland plaats waarbij duidelijke
verbanden tussen blootstelling aan asbest en beroepsziekten worden aangetoond
(bijvoorbeel-d Coster van Voorhout vindt in 1956 bij 107 van de 246 onderzochte
isoLeerders asbestose) (Voorhout, 1956). De arbeidsinspectie is in de 5aren 

r50

- t60 op de hoogte van de gevaren rondom gebruik van asbest, maar neemt geen
naatregelen om het asbestgebruik te beperken (de Heus, 1982). De doorbraak in de
discussie rondom het gebruik van asbest start in 1969 na het verschijnen van het
proefschrift van Stunphius. Stunphius constateert dat van de 25 mesotheliomen
op l{alcheren, 22 een asbestverleden bij De ScheLde (scheepswerf) bleken te
hebben. Dit had te naken net het verspuiten van asbest ter isoLatie van schepen.
Dit proefschrift kriJgt veel publiciteit en roept discussie op (Stunphius,
1969). In 1971 komt de Arbeidsinspectie met een publicatieblad P 116 rrl'lerken met
asbestrr, waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan (bijvoorbeeld een MAC-
waarde van 12 vezels per nililiter lucht). Naar aanleiding van deze publiciteÍt
wordt een begeleidingscomissie asbest ingesteld waarin in de eerste instantie
deskundigen van TNO en medicl zitting hebben; later wordt deze commissÍe
uitgebreid met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Onder andere
zetten zij een mesothelioom-registratie-systeen voor Nederl-and op. De overheid
werkt in deze periode aan een asbestwetgeving hetgeen resulteert in het
asbestbesluit.
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In 1978 treedt dlt AsbestbesLult voor een groot deel in werking: (Dit besluit
heeft een wettelijke status en gaat verder dan het P-b1ad-116):
- art-.2z Het is verboden crocidoliet dan wel crocidoliethoudende stoffen of

produkten ter verkoop voorhanden te hebben, te bewerken of verwerken.
- art.3: Het is verboden asbest danwel asbesthoudende stoffen of producten te

verspuiten.
- art.5: Bij het benerken van asbesthoudende stoffen moet de concentratie stof

zo Laag nogelijk worden gehouden en beneden een bepaaLde waarde
bLijven: 2 vezel.s/ml Iucht, net uitzondering van crocidoliet.
(Als asbestvezel wordt beschouwd een deeltje met een lengte groter dan
vijf uicron en een lengtedianeterverhouding van minstens 3:1.)

- art.7: 0p de verboden is ontheffing nogelijk, waarbij in het algeneen een
adviescomrnissie dient te worden gehoord. Bij spoedkarweien is dit
niet noodzakeliJk.

Onder druk van werkgevers is artikel 4 van het Asbestbesluit echter nog niet
ingevoerd. Artikel 4 betreft het verbod on asbest en asbesthoudende stoffen of
produkten te bewerken of te verwerken voor:

a. thermische isolatie
b. akoestische doeleinden
c. conserverende doeleinden
d. decoratieve doeleinden.

De discussie ontrent invoering van artikel 4 is nog steeds actueel. In 1983
wordL dit AsbestbesluÍt opgenomen in de Arbeidsonstandighedenwet. Sinds 1978
heeft de Arbeidsinspectie drie publ-icatiebladen over asbest uitgegeven, te
weten:* P 116-1 rrAsbesr Algemeenil (1978)
* P LL6-2 trl,lerken met Asbest in het Bouwbedrijftt ( L982)* P 116-3 Ithlerken met Asbest (over technische en hygiËnische maatregelen)

(1982).

Het ministerie van Sociale Zaken laat door DIÍV raadgevend ingenieursbureau een
inventarisatie van het gebruik van asbest in Nederland uitvoeren. In december
1984 verschijnt dit rapport waarin geconcludeerd wordt dat de belangrijkste
toepassingen van asbest momenteel de verwerkingen in asbest-cenent en i-n rem-
en frictiematerialen zijn (DIIV, 1984). In oktober 1984 treedt het asbestbesluit
van de Warenwet in werking. Door deze wet wordt verkoop van producten waarin
asbestvezels niet blijvend hecht gebonden zijn verboden. Tevens dienen de
producten te zijn voorzien van een label dat vermeld dat asbest hierin is
verwerkt. De dicussie vanuit, de overheid richt zich op dit nonent op de
richtlijn die de EEG Ínzake asbest heeft gesteLd. Voor januari 1987 moet
Nederland als f-idstaat aan deze richtlijn voLdoen hetgeen inhoudt dat onder
andere de !ÍAC-waarde voor witte en bruine asbest tot 1 v/m1 rnoet worden verlaagd
en dat voor blauwe asbest een norm van 0.5 v/al za1- gelden. Naast het ninisterie
van Sociale Zaken en l,lerkgelegenheid richt het ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne haar aandacÈt eveneens op asbest.

In 1980 verschijnt vanuit het ninisterie van VolksgezondheÍd en Milieuhygiëne
een brochure rtAsbest en MilieuhygiËnett. Hierin wórdt asbest al-s carcinogene
stof erkend en dringt zij aan op een verbod op gebruik van deze stof. Deze
brochure roept woedende reacties van de asbestindustrie op.
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In de periode 1970 - 1985 hebben naast overheidsorganisaties ook andere
betrokken organisaties zich in de discussie gemengd. 0n een indruk te geven van
de verscheidenheid in deze organisatj.es worden enkele nader genoemd.
De Stichting Arbeld en Gezondheid te Utrecht (STAG 1.) besteedt vanaf 1976
speciale aandacht aan de asbestproblematiek. VanuiL de STAG worden acties tegen
gebruik van asbest onderst,eund door het verstrekken van informatie en het
verrichten van onderzoek in samenwerking net direct betrokkenen. De STAG werkt
nauw sAmen Ínet de ÏH-Delft, vakgroep Veiligheidskunde. Vanui:u deze vakgroep
wordt onderzoek verri.cht naar de besluitvorningsprocessen rondom gebruik van
asbest vanuit historisch, nationaal en internationaal perpectief. In semen-
werking met de STAG heeft de Vakgroep een overzichtstentoonstelling asbest
satrengesteld met a1s centraal uitgangspunt dat asbest een bedreiging voor de
Volksgezondheid is en daarom zo snel- nogelijk dient te worden vervangen.

Consumentenorganisaties doen met de asbest-discussie tnee. Zij dringen aan op
een zo spoedig mogelijke vervanging van asbest. Zij informeren de consumenten
over de gevaren van het gebruik van asbesthoudende producten. Met name hebben
zij kritiek geleverd op de onduidelijkheid van het 1abel dat op asbesthoudende
produkte-n noet worden geplakt en vermeld Itbevat asbest, vermijd lnadening van
dit stofrr. Het label vermeld nlet hoe asbestprodukten moeten worden gebrulkt.
De Consumentenorganisaties twlJfelen aan de herkenbaarheid van het 1abel voor
de consument. Tot slot staat niet op het label dat asbest een kankerverwekkende
sÈof is.

Tevens hebben verschillende actiegroepen zich op de asbestproblenatiek
gericht. Vanuit werknemers zijn bijvoorbeeld de acties bij het asbest-
verwerkende bedrijf Eternit (Ín het Twentse Goor) bekend. Deze acties hebben
geresulteerd j.n betere arbeidsomstandigheden. Eehter, dit is we1 ten koste
gegaan van enkele actieve vakbondsleden die na de reorganisatie vanhet bedrijf
geen nieuwe arbeidsplaats hebben gekregen. Daarnaast hebben buurtgroepen in
het Twentse Borne in 1973 actie gevoerd tegen de afvalverwerking van Eternit.
Door deze acties wordt het asbestafval nu zorgvuldiger gest,ort. Tè hlormer heeft
een buurtgroep zich vanaf L969 verzet tegen de aanwezigheid van de
papierfabriek van Van Gelder, die asbestviLt produceerde. 0m economische
redenen sluit de fabriek in 1977 (Disselen, 1985).
Milieudefensie en de Stichting Natuur en lfilieu rrijzen vooral op de
nilieukundige aspecten: asbestvezel-s in de buitenLucht en hun schadelijke
werking op de gezondheid van de mens.

1) De STAG is een instelling voor maatschappij gericht onderzoek. Onderzoek van
de Stlchting kan worden gekarakteriseerd a1s werknemersgericht actie-
onderzoek.
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1.5. Verloop van de asbestdiscussie in Engeland en Zweden

B{GEI,AI{D

Tnleiding
Sinds de succesvolle anti-asbestcarnpagne dle in 1982 is gestart zijn
asbesthoudende producten in Engeland practisch onverkoopbaar geworden. Tevens
is de norm voor de werkplek sterk verlaagd en is een milieunorm (0.01 v/ml)
geïntroduceerd. Gezien de doel-stelling van ons onderzoek, het achterhalen van
de belemneringen die vervanging van asbest verhlnderen, is het belangrijk na te
gaan hoe de dlscussie in Engeland i.s verlopen. In deze paragraaf wordt een
overzicht gegeven van deze discussie. Voor gedetailleerdere lnformatie wordt
verwezen naar ttAsbest in Groot-Britanniëtr (Swuste, 1985). In Engeland zijn twee
periodes van actievoeren t,e onderscheiden. De eerste periode besLaat het
tijdvak L966 - L979. De tweede periode kent haar hoogtepunt in 1982 - 1983.
Alvorens op de eerste periode 1n te gaan zal eerst een overzicht worden gegeven
van de asbestdÍscussie tot 1966. Tot slot zal een overzicht worden gegeven van
de huidige situatie waarbij de resultaten van jaren actievoeren zullen worden
besproken.

ps Bngelse aebestdiscussie tot 1966
In 1931 wordt wettelijk vastgesteld dat de werkgever iedere vorm van
asbestblootstelling noet voorkonen. Bij deze bepaling wordt geen onderscheid
genaakt tussen de verschillende soorten asbest. Evenmin wordt een norm
vastgesteld. In 1966 verneld een artikel in de Times dat een vrouw aan een
asbestziekte is overleden. Zij heeft de ziekte opgelopen doordat ziJ de net
asbest besmette overall van haar man, een dokwerker, reÍ.nigde. Dit is de aanlei-
ding tot de eerste na-oorl-ogse actie tegen asbest.

Ile eerste periode : 1966 - 1979
In reactie op het artikel in de Times houden de dokwerkers een korte staking.
Resultaat van deze staking is dat er geen asbest meer wordt gelost in het
Londense I,lest-India Dock. Hierna volgen neer acties. De grootste actie in deze
periode vindt plaats bij Hebden Bridge, een asbestverwerkend bedrijf in
Yorkshire. Ïn 1975 wordt door veel publiciteit algeneen bekend dat bij Hebden
Bridge sprake is van een epidemie veroorzaakt door blootstelling aan asbest. In
de periode 1939 - l97O zíjn 22OO trensen in deze fabriek werkzaam ger+eest waarvan
262achterhaald zijn die aan een asbestziekte leden. Reden voor bezorgdheid bij
werknemers en ouwonenden. In 1975 zetten zij de rrHebden Bridge Asbestos Action
Grouptt op die zorgx voor goede voorlichting, begeleiding van sl-achtoffers en
informeren van de media. In deze periode nemen de anti-asbest activiteiten toe.
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Reacties van ondersteunende tnstantles
In het nidden van de jaren zeventig raakt de Britisch Society for Social
Responsibility in Science (BSSRS) betrokken bij de asbestdiscussie. De BSSRS
werkt vanuit het perspectief van werknemers. Zíj geeft adviezen over
industriële gezondheidsgevaren, dus ook over het werken met asbest. It L977
verschijnt het boek'rAsbestos Ki11er dusttr, uitgegeven door de BSSRS (Dalton,
L979). In dit boek is alle informatie die op dat moment bekend en van belang is
over asbest verzamel-d. Het boek komt net na de gol-f van acties uit en heeft
daardoor niet de invloed die het zou moeten hebben. ïn 1978 wordt de Society for
prevention of Asbestosis and Industrial diseases (SPAID) opgericht. SPAID
heeft tot faak het ondersteunen van nensen die een schadeclainprocedure starten
tegen de asbestindustrle en tevens het verschaffen van informatie zoals de
brochure :rrAsbestos Killsrf (Tate, 1976). De ro1 van de vakbonden in deze periode
ten aanzien van de asbestproblemen is nihil. De actievoerende werkneners worden
niet of nauwelijks door hun bonden gesteund. Dit komt doordat de vakbonden zich
nlet op preventie richten, maar op het claimen van compensatiegelden: rrAls je op
Je werk ziek of gewond raakt zorgen w1J voor de schadevergoedingtt (1974). Na
L974 verandert deze houdÍng zich enigszins. Na de invoerÍ.ng van de ttHealth and
Safety Work Actrt is het voor vakbondsvertegenwoordigers nogelijk informaÈie
op te eisen over activiteiten van de Arbeidsinspectie.

ReactLe van de Overheld
Na de acties van de dokwerkers, ln L969, wordÈ een wettelijke maatregel voor
asbest afgekondigd. In deze naatregel wordt een maximaLe grenswaarde van 2v/nL
vastgesteld en tevens wordt een onderscheid gemaakt in verschillende soorten
asbest 1n relatie tot gezondheidsrisicors. Na de publicatie rond het massagraf
van Hebden Bridge wordt in L975 een commissie asbest samengestel-d. Deze
commissie belicht in haar onderzoek vooral- het onvermogen van de Arbeids-
inspectie om effectief naatregelen te nemen (0mbudsman reporL , L976). tn 1976
installeert de overheid de Advisory Committee on Asbestos, die opnieuw de
gezondheidsrisicors van asbest gaat bekijken. Tevens wordt in plaats vanrrgrenswaarde voor asbesttr het begrip |tcontràl limitr ingevoerd. Hiermee wordt
erkend dat voor asbest geen veilige waarde gegeven kan worden maar een naximaal-
toeLaatbaar bLootstellingsniveau. De control limit wordt op 2 v /nL gesteld.
Tevens noeten industrietakken het niveau van asbeststof reduceren tot een
practisch haalbaar niveau.

Reactie vanuit de lndustrLe
In 1976 start de asbestindustrie vanuit de AIC (Asbestos information Comnittee)
a1s reactie op de anti-asbestcanpagne een advertentiecanpagne. De infornatie
die zii verstrekken is nisl-eidend en veronderstel-t dat er nauwelijks
gezondheidsrisicots aan gebruik van asbest zijn verbonden. De advertentie-
caÍ0pagne is echter succesvol en de verkoop van asbesthoudende producten stijgt.
Van 1979 tot 1982 is het st1l rondom asbest.
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Ib tseede periode : 1982 - 1984
In 1982 brengt de Yorkshire teLevision een fifuo uit'rA1ice, a fight for liferr. In
deze film worden vijf nensen die een asbestziekte hebben gedurende een jaar
gevol-gd. Anders dan de prograrnmars die voor deze film over asbest zijn vertoond,
1s de aandacht gericht op mensen die mesothelioom hebben. In deze fiLm worden
mensen gewezen op het feit dat iedereen een asbestziekte kan krijgen, ongeacht
de concentratie asbeststof en de duur van de blootstelling. De ziekten komen
niet alleen bij werkneners in de asbest verwerkende industrieën voor. De film
brengt dan ook onder het publiek een schok teweeg. Nadat de filn ttAlicett op de
televisie is verschenen worden overal in Engeland acti.egroepen opgericht...Zíj
richten zich op een asbestprobJ.eem in hun ongeving. Asbestproblenen variëren
van een groep ouders die asbest uit de school van hun kinderen w1llen later
verrrijderen tot personeel van een ziekenhuis dat een asbesthoudende nuur wil
laten slopen.

Invloed van de oodersteunende lnstanties
De BSSRS en SPAID geven zoveel nogelijk infornatie ter ondersteuning van de
actiegroepen. Zij geven brochures uit en zijn bij actievergaderingen aanwezig.
De Vakbeweging vertegenwoordigt in de verschillende comnissies van de overheid
de werkneners en probeert op die manier invLoed op de normstel-ling uit te
oefenen.

Reactie van de Overheld
Vanuit de media, vakbeweging, parlement en diverse actiegroepen wordt druk
uitgeoefend op de overheid. Dit resulteert in een overheidsnaatregel waarbij de
norm wordt verlaagd. Vanaf 1984 geldt voor witte asbest een norn van 0.5 v/m1,
voor blauwe asbest 0.2 v/ml en is voor zowel witte als blauwe asbest een
buitenlucht norm van 0.01 v/m1 vastgesteLd. De Engelse nortr ligt hierrnee
beneden de adviesnorn van de EEG die op 1.0 v/n1 voor witte en bruine asbest en
0.5 v/n1 voor blauwe is gesteld.

Reactie van de Industrieën
De beschermende naatregelen van de industrieën richten zich op de norm. Zolang
de neting uitwijst dat de lucht minder asbestvezels bevat dan naxirnaal
toeLaatbaar is, zijn werkgevers en de arbeidsinspectie tevreden. Ongeacht of
asbestvlokken duidelijk waarneembaar zijn worden dan geen arbeidsonstandig-
heden verbeterende naatregelen getroffen. Tot deze concl-usie komt àe
geruchtnakende onderzoekscommissie, de trAsbestos l{orking Grouprr.
ZLi hebben als vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers onderzoek
verricht naar de veiLigheidsnaatregelen 1n asbestverwerkende industrieën
(Grant, 1983). Nadat de resultaten van dit rapport bekend zijn gemaakt heeft de
overheid besloten de norn voor asbest te verlagen (zie reactie van de overheid).
Door deze lage norm is het werken met asbest bijna onnogelijk geworden. De
industrÍe is dan ook overgegaan op het ontwikkeLen van vervangende material-en.
Zij adverteren nu dan ook: rfAsbest is een gezondheidsgevaarlijk materiaal-rt.
De industrie wi1 asbest sLopen en de vervangende nateriaLen leveren. Een deel
van de asbestverwerkende bedrijven heeft verkozen naar de derde wereld landen
te verhuizen (b.v. Turner en Newall). Hier zijn de normen niet zo strikt of
helenaal niet aanwezig.
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Conclusie
Engeland heeft het probLeen rondom gebruik van asbest, erkend. 0p dit moment
hebben zij met de nasleep van asbest te maken: de problemen rondon hèt slopen van
asbesthoudende materiaLen en het toenemende aantal schadeclaimproceduies van
asbestslachtoffers. Geconcludeerd kan worden dat de acties in Engeland succes
hebben gehad. Dit succes is met name te danken aan locale beleidheid tot
actievoeren. Deze decentrale aanpak had invloed op de media zodat druk op de
publieke opinie kon worden uÍtgeoefend en uiteÍndelijk op de Overheid, de
asbestwetgeving.

zr'EDEN

Tnlsld{ag
Zweden kent een voorui.tstrevend verstrekkende arbeidsomstandigheden beLeid.
Ook het beleid dat zij Ín zake asbesÈ voeren gaat verder dan allà normen die de
EEG hanteerL. Naast de Engelse asbesL-discusÉie is ook het Zweedse asbestdebat
van belang Ín het kader van deze studie. In het hier navolgende stuk wordt
aandacht besteed aan de onstandigheden die een verdergaand asbestbeleid in
Zweden nogelijk hebben genaakt. Tevens wordt een overzichl gegeven van de stand
van zaken op dit gebied in 1985.

De ons-tandighedea die een verdergaand asbestbeleid nogeliJk hebben gemaakt
Sinds 1920 kent Zweden, op korte onderbrekingen na, sociíistlÍsche regeiingen.
Zweden was al- vroeg een verzorgingsstaàt. Dit heeft gevolgen voor de
arbeidsverhoudingen. A1 in L978 kent Zweden een arbeÍdsomÉtandigheden
wetgeving die op alle werknemers, bij zowel partlculiere bedrijvJn, de
overheid, Leerlingen van dertien jaar en oudeis aLs op sommige groepen
zelfstandigen van toepassing is (Bayens, l9g5). zijn de zwedln in írr1
arbeidsomstandighedenbeleid vooruit,strevend, in Nederlànd moet er tot 1990
gewacht worden voordat de wet volLedig van kracht is.
Tevens staan bepaalde delen van deze arbeidsonstandighedenweÈ nog steeds ter
discussie in Nederland. Ook inzake het asbestbeleid kent Zwed"n eén vergaande
3-1npak. Deze aanpak is gebaseerd op het uitgangspunt van de Zweedse arbo-wet:
"werkgevers en werkneners verken als gelijkwaardlge partners samen bij het
streven naar betere arbeidsomstandigheden on maximale iesultaten te behaÍentt.
De aanpak is mogel-ijk vanwege de sterke positie die de vakbewegeing inneent (een
_organisatiegraad van 902), de socialistische regering, dé instelling van
Veiligheid-Gezondheid en Welzijn commissies binnen bedàjven tret meer dan 50
werknemers, veiligheidsvertegenwoordigers biJ bedrijven met 1neer dan 5
werknemers en de krachtige ( ook financieel gezien ) onàersteuning vanuit een
aantal 1-andelijke instituten. Het merendeel van deze instituter, ,à1len onder
het Arbeidsonstandighedenfonds, de spin in het web van de Zweedse verzorgings-
9lllgtuuf op het gebied van de arbo en de nedezeggenschapsverhoudingen (Bàyeis,
1985). De omstandigheden in Zweden zíjn -girnstig om tot ".i vergàande
asbestwetgeving te konen.
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Yerloop van het asbestdebat in Zyedeu
ItL964 geeft de Raad van de Arbeidsbescherning de eerste aanwijzing om schade
aan de gezondheid door blootstelling aan asbest te voorkomen. In 1975 staat
asbest volop in de belangstell-ing. Een van de redenen is de asbestziekten die
worden ontdekt bij werknemers van de Eternitfabriek te Lomma. Het asbestver-
bruik begint daarna drastisch Èerug te lopen. In 1976 wordt gebruik van
Crocidoliet verboden. In 1978 begin Rolf Nijnan met metingen naar de aard en
otrvang van luchtverontreiniging bij het Koninklljk Paleis. Rolf Nijnan heeft
een methode ontwikkeld om lucht en de stoffen die zich daarin bevi.nden te
fotograferen. Het apparaat dat Rolf bij zijn nethode gebruikt haalt adem als een
Eens. In het. appparaat draait een tape. Bij het rinademenr hecht het in de
lucht bevindende stof zich aan die tape. De tape wordÈ vervolgens bekeken onder
een licht-of electronen microscoop en de beeldjes worden gefotografeerd. In
deze lucht monsters zitten asbestvezels afkonstig uit de remvoering van zware
trucks voor-1ange-afstan4rsverkeer, vrij gekomen door sterk remmen. Tevens
berrijst Rolf dat bacterieèn de uitwerking hebben ondergaan van kankerverhrer-
kende Luchtverontreiniging, met name veroorzaakt door aanwezigheid van asbest-
vezels. Na publicatie van deze gegevens besluit de koning met zijn familie het
paleis DrottninghoLm te Stockholm te verlaten. Reden is de net, asbestvezels
vervuilde lucht voor zijn paleis die een schadelijke werking op de gezondheid
van zijn kinderen kan hebben. Vanaf het monent dat dit bekend wordt, wordt
Asbest naast een vakbewegingsaangelegenheid een publieke discussie.
In 1981 verschijnt aanwijzing 52 van de Arbeidsinspectie. Van groot belang is
artikel 1 rrasbest mag niet worden gebruikt uanneer vervangend materiaal
beschikbaar isrr. De EEG reageert op deze aanwijzing, door te stellen dat dit een
handelsbelemmering toL gevolg heeft. Zweden i.s geen 1id van de EEG en houdt vast
aan haar streven asbest zoveel nogelijk te bannen. VerschilLende fabrikanten
van asbesthoudende producten gaan vervolgens op zoek naar vervangingsnogel-ijk-
heden. Na de zomer van 1981 neemt de publieke onrust nog meer toe nadat bekend is
geworden dat in netrostations asbestvezels volop aanwezig zijn.
Uiteindelijk resulteert de discussie in 1982 tot een verbod op gebruik van
asbest indien vervanging nogelijk is. Per onderneming bezien leden van de
vakbeweging sanen met de bedrijfsleiding hoe een goed asbestbeleid kan worden
ingevoerd. Bertil Raneus van de Arbeidsinspectie bepaalt dat indien goed-
gekeurde asbestvrije remvoeringen verkrijgbaar zijn het verboden is om
asbesthoudende op de auto te tronteren. Tevens Ís het verboden om op autors die
goedgekeurd zijn met vervangende materiaal asbesthoudende remvoeringen te
nonteren. Sanctiemogelijkheden zijn aanwezig. Procesverbaal moet opgemaakt
worden door de politie. Is de aankLacht rechtvaardig dan volgt een boete of
gevangenisstraf voor de bedrijfsleiding. Vervanging gebeurt niet geruisloos.
Zo maakt bijvoorbeeLd Vol-vo j.n maart 1983 bekend niet meer met asbestvrije
materialen te werken met als argunent dat de veiligheid niet gegarandeerd is. De
bonden zien al-s reden slechts de grote voorraad die asbesthoudend naLeriaal
Vol-vo heeft. Vanaf 1984 heeft 0pe1 in al- haar nodellen asbestvrije
koppelingsplaten gemonteerd. In 1984 kont de raad van arbeidsbescherming
(Arbetarskyddsstyrelsen), waarin eveneens de Zweedse vakbonden vert,egenwoor-
digd zijn, met het voorstel de Mac-waarden van I v/nL tot Or5 v/m1 te verlagen.
Langzamerhand is gebruik van asbest houdende producten bijna niet meer
mogelijk. Tot sl-ot kont de regering met het besluit dat vanaf 1987 een totaal
verbod op gebruik van asbesthoudende materialen van kracht gaat
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C.onclusie
Zweden kent nu slechts de nasleep van de asbestdiscussie: schadeclaim-
procedures en probl-emen rondom sloop en reparatie van asbesthoudende
traterialen. Door actief optreden van de Vakbeweging in Zweden inzake asbesL,
gesteund door de publieke opinie is uiteindelijk een besluit tot totaal verbod
op gebruik van asbesthoudende materialen mogeliJk geworden. Opgemerkt dient te
worden dat dit besluit past in de aanpak die Zweden voorstaat ten aanzien van
Veiligheid en Gezondheid. De wetgeving in Zweden is zodanig dat een verbod
gekoppeld wordt aan nogeliJkheden tot vervanging. VergeliJken we dlt met de
Nederlandse wetgeving dan hanteert Nederland een royaal opheffingsbel-eid. Druk
om tot vervanging over te gaanwordt hierdoor niet uitgeoefend. Bert van Hattun,
voormalig bestuurslid van de IB/FNV en vertaLer van de Zweedse asbest
infornatie geeft het verschiL aan: rrAls er een kans is op gevaar neemt Zweden
maatregel-en. Als Je een zeldzaam bloemetje hebt zet je er een hekje on. De
Nederlandse overheid vermeldt slechts dat er een zeLdzaaa bloernpje staatrr.

(1) De informatie is gebaseerd op de vertaaLde briefw"issellng tussen B. van
Hattr:m (voormallg bestuurslid van de Industriebond fNV) en Rolf Ahlberg
(beleidenedewerkers en arbeidsmilieudeskundige van de Zweedse MetaaL-
bewerkersbond).
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HOOFDSTIK 2 LITERATIILIRSN,DIE NAAR HET I'IERKEN MET ASBESTIIOUDENDE
MATERIALEN IN GARAGEBEDRIJVEN

2'1. .I]rleidin8.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van werksituaties in garages, waarbij
gewerkt wordt met asbesthoudende materialen.
Vervolgens bespreken we aard en omvang van de asbestemissie dle bij deze
werkzaamheden vrijkomen. (1)

2.2. I,lerkzaanheden net asbesthoudende naterialen op de werkvloer

De werkzaantreden betreffen reparaties en onderhoud aan trommelremmen, schijf-
remmen en koppelingsplaten.

I{erkzaamheden aan trommelremm€o o* Bij onderhoudswerkzaanheden wordt de tromnel eerst gedenonteerd. Het daar
aanwezige slijÈstof dient verwijderd te worden. Aangezien de trommel geheel
is afgesl-oten, bliJft een aanzienliJk deel (112) van het slijtstof in de
trommel. (Dit geldt niet voor vrachtautors en bussen met een open
ankerplaat. Het slijtstof kan de tromrnel dan verlaten.) Het stof dat tussen
de remdel-en zit wordt eveneens weggehaald.
Het oppervlak van de remvoering wordt vervolgens opgeschuurd, evenals het
tronmelremoppervlak. De steekkanten worden weggevijld, on het rrhappentt van
de remmen tegen te gaan.

* Bij reparatiewerkzaantreden wordt eerst de oude remvoering gedenonteerd.
Indien een renvoering is vastgelijmd, wordt hij er weer afgehakt. In andere
gevallen is de remvoering met kllnknagels bevestigd. Deze worden er
uitgeboord, uiÈgeponst of uitgeslagen. Na demontage wordt de remschoen
gereinigd van lijnresten en voeringsresten. Dit wordt gedaan door de
remschoen af te borstelen, te vljlen of (mechanisch) te schuren. Vervolgens
wordt de nieuwe remvoering gemonteerd. Dit gebeurt of door het inpersen van
nieuwe klinknagels, of met behulp van lijm. Indien er klinknagels gebruikt
worden moeten er soms gaten geboord worden in de remvoering. In de meeste
gevallen is het product in de fabriek al voorzien van gaten. Dan voLgt het
pasdraaien van de nieuwe renvoeringen. Nieuwe remvoeringen hebben vaak niet
de Juiste radiusr waardoor ze niet volLedig tegen de trommeL aanliggen. De
voering noet dan aangepast worden aan de radÍus van de remtrotrnel. Dit
pasdraaien gebeurt op verschillende manieren:
1. Met de hand licht opschuren, indien de voering redeLijk past.
2. Slijpennet behulp van een speciale schuurmachine (Indien men één type of

merk remvoering gebruikt, bijvoorbeeld bij busnaatsehappijen).
3. Pasdraaien net behulp van een remprofessor in gemonteerde toestand aan

het voertuig.

(1) Meeteenheden welke gebruikt zijn on asbestemissies te onschrijven zijn
letterliJk overgenomen.
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*
hlerkzaamtreden aan schijfremnen.
Bij onderhoudswerkzaamheden worden, na denontage van de remblokken, de
glijvlakken gereinigd van onder andere opgehoopt, slijtstof. Het stof op de
renklauw wordt verwijderd. Het renoppervlak en schijfoppervlak worden
vervolgens geschuurd (met de hand).
hlanneer een schijfremsysteem gerepareerd moet worden (bijvoorbeeld,
vervanging van schijf of blokje), dan gaan aan deze reparatie altijd de
onderhoudswerkzaamheden vooraf .

l{erkzaam}reden aan koppelingsplaten.
Koppelingsplaten zittàn in éen stof- en spatwaterdichte behulzing. Het
slijtstof hoopt zich daarin op. De behuizing wordt aIleen opengénaakt
wanneer de koppeling niet functi.oneert of rranneer andere werkzaarnheden dat
noodzakeliJk maken. Al1een in die gevallen wordt de koppellng gereinigd met
perslucht.

2.3. Stofenissies bii de werkzaamheden

BiJ tronnelremmen hoopt het stof zich op in de retrtrommel. Dit stof is afkor
stig van de remvoering, en komt vriJ bij het schoonmaken van de remvoering.
Ook bij het schuren van de remvoering, en het afvljLen van de steeÉ-
kanten, kont stof vrij. Hetzelfde geldt voor het pasdraaien van nieuwe
renvoeringen, en het afhakken van oude, gelijmde remvoerÍngen. Schijfremmen
bevlnden zich in de open lucht. Daardoor verdwijnt het nerendeel van het
slijtstof. Een kLein deel hiervan zet zlch af op auto-onderdelen rond het
rensysteem. Dit stof komt vrij bij reparatiewerkzaamheden aan het remsysteen.Bij het reinigen van de koppeling met perslucht komt stof vrij.

2.4. Aard en omvang van de stofeuissies

Het meeste onderzoek naar de gezondheidsgevaren van asbesthoudende naterialenin garages is gedaan biJ vrachtwagenwerkplaatsen en bij werkplaatsen van
busondernemingen. Het gezondheidsgevaar is daar het groótst en we1 om de
volgende reden. Iloewel bij schijfrenmen aangetoond iÀ dat er asUestvezels
vrijkonen tret een lengte groter dan 5/1000nm, vordt het merendeeL van ditslijtstof in het uilieu verspreid. In vergelijking met trommelrenmen is de
stofeÍnissie bij onderhouds- en reparatiewerkzaanheden aan schijfremen dus
yIlJ gering. Bij tromelremmen slijt 707. van de renvoering weg. Daàrvan blijft
LLil ín de trommel-. Het is aangetoond dat de vezelwaarden Èi3 iractrtwagenweik-
zaanheden 2 tot 3,5 hoger liggen dan bij personenautors (tti.ctistr en Knight,
1970). Monenteel hebben veel personenautotÀ schiJfrenmen. Voor een deeL van de
personenautots bestaan de achtersystemen uit tionnel-remmen. Vrachtwagens en
bussen hebben bijna allenaaL trommeLremmem. De meeste metingen zijn gedàan bij
het slÍjpen van remvoeringen, het overdraaien van remvoeringen mét Èehu]-p van
de remprofessor en het uitbLazen of schoonvegen van de reÀtromnel.
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het sliJpen en overdraaien van de remvoering.
De gevonden chrysotiel (groter dan 5/1000Dm) had een proportie vanL7., van het
vrijgekomen stof bij het slijpen en 3% bij het overdraaien (Heidermanns,
Kuhnen, Schutz en Prochazka, L978). Slijpen van een renvoering neemt enkele
minuten per auto in beslag; het overdraaien kosL ongeveer een half uur per
auto. Aangezien bij deze uerkzaanheden het uitgangsnateriaal verspaand en
bewerkt wordt, is te verwacht,en dat het asbestaandeel in het stof dat daarbij
veroorzaakt wordt naar verhouding net zo groot is als in dit uitgangs-
nateriaal. 0nderzoek heeft uitgewezen dat dit ligt tussen de 0.003 en 0.79
ng/m3 Heidermans, 1978). Rodelsperger, Bruckel, Manke en Woitowitz (1985)
vonden 0.39 vezels/ml, gedurende een uur observeren (Technischen Richt-
konzentration in de B.R.D., februari 1985: 0.1 vezel/n]-). Rohl, Langer,
t{olff en l{elsman (1976) vonden zeer hoge concentraties (37 vezels/ml), bij
persoonlijke metingen. Ook op 30 ft afstand werden nog vezels gevonden. De
nieuw voorgesLel-de norm in de Verenigde Staten was ten tijde van het
onderzoek (L976) 0.5 vezeLfml. Tevens is er onderzoek gedaan naar
asbestziekten, opgelopen tiJdens werkzaauheden aan gebruikte en niet-
gebruikte remvoeringen bij remdiensten van vrachtwagenbedrijven.3.2T(Had,
waarschijnlijk een asbestziekte, L5,72 had nogelijk een asbestziekte
opgedaan. Men acht naatregelen ten aanzien van deze groep nerknemers
noodzakelijk (l{oitowitz, Valentin, Henke, I{oitowitz en Holzhauser, 1978).

het uitblazen of schoonvegen van de rentrommel-.
Over aard en onvang van de stofemi.ssies bij het schoonmaken van remtromnels
bestaat in de literatuur weinig eenduidigheid. Dit heeft verschillende
oorzaken. Zo is het Land waar het onderzoek is uitgevoerd mede bepaLend voor
de onderzoeksresultaten. De neeste onderzoeken zijn gedaan in de B.R.D., de
Verenigde Staten en Engeland. Daarbij worden bij het onderzoek in de B.R.D.
1-agere waarden gevonden dan bij het onderzoek gedaan in de Verenigde Staten.
Zo schat Heidermans (1978) het asbestaandeel in slijtstof van de lemLrommel
tussen de 0.001 en O.52. Het chrysotiel in slÍjtstof is nog slechts
waarneembaar aan de hand van sporen. Men vernoedt dat biJ temperaturen boven
de 500o (tot 700oC) de chrysotiel een amorfe tussenvorm aanneemt. Bij
(lokaal optredende) temperaturen boven de 800oC worden deze vezels weei
omgezet in onder andere forsterit. Volgens Jahn (1985) is het aandeel
chrysotiel groter dan 5/1000mn kleiner of geliJk aar. LZ. De conclusies uit
dit Duitse onderzoek worden echter tegengesproken door de resultaten uit een
Anerikaans onderzoek van Sel-ikoff (zoals besproken in Heidermannsr Riediger
en Schutz' 1978). Het slijtstof ln Anerikaanse remtrommels bevatte 5OZ
chrysotÍel-. Men vermoedt dat deze waarde veroorzaakt wordt door:
1. Het aandeel asbest in de gebruikte remvoering. Dat zou hoger liggen in dein Amerika gebruikte remvoeringen.
2. De grootte van het remsysteem, en daardoor ook de grootte van de

remvoering. Dit hangt samen met grootte en gewicht van Amerikaanse
auto r s.

3. De rijsnelheid in de Verenigde Staten. De maximumsnelheid ligt in de
Verenigde Staten lager. De temperatuur in het remsysteem is daaràoor ook
lager.
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Een tweede oorzaak is de gebruikte treetmethode (1). Onderzoek van de TH Twente
(L972) toonde aan, dat zeer fijne chrysotielnaaldjes nog wel zichtbaar waren
bij temperaturen rond de 900oC, miÈs men de juiste meetnethode hanteerde.
Chrysotielnaaldjes met een lengte van 1/1000mn waren zichtbaar. Bij diL
onderzoek werd een electronenmicroscoop met donkerveLdbelichting gebruikt.
Lichtmicroscopie, electronenmÍcroscopie en infrarood-anaLyse leveren onvol-
doende infornatie op. Bij de laatste methode zÍjn chrysotielconcentraties niet
tueer waarneembaar in stofmonsters, wanneer deze chrysotielconcentraties
minder d,at 2Z bedragen. Ook Rodelsperger (1985) vindt grote hoeveelheden
chrysotiel-, kLeiner dan 2/1000nn. Tevens is de plaats waar getreten wordt van
belang. Hickish en Knight (1970) tonen aan dat er een persoonlijke
blootstelling plaatsvindt gedurende het schoonmaken van een remtrommel
(vezelconcentraties) van 7.O9/cm3, in tegenstelling tot metingen elders op de
werkvloer, waar lage waarden werden gemeten (destijds was de nac-waarde in
Engeland 2vezeLs/cm3). Rohl (1976) toont echter aan, dat ook personen op een
afstand van 65-70 ft blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels. Bij het
ui.tvegen van een trotrmel bleek de persoonliJke bloot.stelling iets Lager dan bij
het uitblazen. l'laar op een afstand van LZft was de vezelconcentratie hetzeLfde.
0p 25 ft afstand was er nog sprake van een concentratie van L vezel/ml. Bij
persoonlijke metingen (3 tot 5 ft afstand) werd een concentratie van 16
vezels/m1 gevonden. 3.3 Vezel/m1 en 2.6 vezeJ'fml werden gevonden op respectie-
velijk 5 tot 10, en 10 tot 20 ft afstand. Meetbare concentraties werden
geconstateerd op 75 ft afstand, en 14 minuten na het uitbLazen van de tromnel
(0.1 vezel/nl). Men vermoedÈ dat het aantal asbestvezels nog onderschat, wordt.
Tenslotte worden de verschillen in neetresultaten veroorzaakt door de
samenstelling van de remvoering. Zoals reeds gebleken is uit Amerikaans
onderzoek wordt de aard en onvang van de emissie mede bepaald door de
sanenstelLing van de remvoering. Uit onderzoek van Rohl (1976) blijkt, dat
degradatie van de bindstoffen reeds optreedt bij een tetrperatuur die lager is
daq die waarbiJ asbestvezels amorf worden. Uit dat onderzoek blijkt dat 2 tot
152 van het slijtstof uit chrysotÍeL bestaat (dit werd bevestigd mét behulp van
de electronenmi.croscoop). Daarbij was 802 van het chrysotiel kleiner dan
4/1000m!. Blijkbaar veroorzaken de in de Verenigde Stàten gebruikte rem-
voeringen grotere stofemissies dan die gebruikt worden in de B.R.D. Lohrer en
MierlreÍm (1983) noemen in dit verband ook de uÍt Frankrijk geïmporteerde
autors. Deze kunnen in vergel-ijking met autots uit de B.R.D. eén hogere emissie
vertonen. Daarnaast toonde Rodelsperger (1985) aan, dat nieuwe renvoeringen
een hogere enissie veroorzaken. Onderzoek bij werknemers die regelmatig
tronnel-s schoonblazen, toont aan d,at oZ waarschijnlijk, en 5r7Z mogelijk een
asbestziekte heeft opgelopen door deze werkzaamheden (ÍíoÍtowitzr. Valentin,
Henke, hloitowitz en Holzhauser, 1978).

(1) Hoewel dÍt punt ook speelt bij netingen tiJdens sLijpen en pasdraaien, wordt
daar in de literatuur geen aandacht aan geschonken. Waarschijnlijk omdat de
gevonden waarden de normen overschrijden, ongeachÈ de gebruikte meetnethode.
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2.5. Conclusies

Ten aanzien van het werken met asbesthoudende materialen 1n garages, trogen we
het volgende concluderen:
1. Bewerkingen aan asbesthoudend materiaal, zoals sLijpen of pasklaar maken

van een renvoering, hebben stofemlssies tot gevolg. Aangezien er sprake is
van bewerking van uitgangsmateriaal-, is dit stof een gevaar voor de gezond-
heid.

2. Het schoonblazen of schoonvegen van een rentrommeL heeft stofenissies tot
gevolg. Over de samenstelLing van dit stof bestaat geen eenduidigheid. I,lel
kunnen we concluderen dat dit stof asbestvezeLs bevat. Aard en omvang van
dezevezels is afhankeliJk van verschillende, hierboven genoende factoren.
Het aandeel chrysotiel- groter dan 5/1000mn ls erg klein. De gezondheids-
risicots die vezeLs kleiner dan 5/1000mm net zich meedragen, zijn nog
onbekend.
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HOOFDSTT]K 3 NEGEN GARAGES EN DE ASBEST?ROBLH'{ATIEK

3.1. f@ir8
In de periode 9 april tot en met 1 mei 1985 werden 8 garages van personenautors en
klei.ne bussen bezocht en L garage van vrachtwagens. Doel van deze bezoeken was
een globaal inzicht krijgen in hoe binnen garages met asbesthoudende material-en
wordt gewerkt.

3,2. hlerkwiize

De garages ziJn rrillekeurig gekozen op basis van adressen in de telefoonboeken
vanAnsterdanen Leiden. Deze steden zijn gekozen vanwege de bereikbaarheid. De
garages zijn telefonisch benaderd. In dlt telefonische gesprek werd het doel
van het interview, nameliJk het verkrijgen van een globale indruk van hoe binnen
garages met asbesthoudende materialen wordt gewerkt, toegelicht en een
afspraak voor het gesprek genaakt. Slechts één garage wiLde geen afspraak
naken net als reden de grote drukte ln zijn bedriJf: [Tijd is geldrr. De andere
garages waren oruniddelliJk bereid om medewerking te verlenen en zÍj trokken
a1le tijd die zij nodig achten voor het intervj-ew uit. In totaal zijn vier
garages in Leiden en viJf in Ansterdan bezocht. De garages worden niet bij naam
genoemd. Zodoende kon anonimiteit worden verzekerd. Ten behoeve van de
lnterviews werd een aandachtspuntenlijst opgesteld. De functie van deze
aandachtspuntenlijst was die van rrcheckl-istrr. Door middel van vragen en
(directe) observatie in de garages zelf werd elk genoend aspect vand J lijst
afgewerkt. Ïndien noodzakelijk werd de lijst na een bezoek bijgesteld. Deze
lijst diende tevens a1s categorieënsysteem àm de gegevens ult dJínterviews te
verwerken (zie bijlage 1). De interviewgegevens werden schriftelÍjk genoteerd.
Nadat het intervi.ew had pLaatsgevonden ziJn deze verwerkt tot een uiteindelijk
verslag. Een terugkoppel-ingsmonent naar garages toe heeft niet plaatsgevonden.
Dit vanwege het globale karakter van dit deel van het onderzoek.

3.3. Resultaten van interviews binnen neqen garages

De nu volgende bevindingen geven een indruk van de vijze waarop in garages net
asbesËhoudende produkten wordt gewerkt. Deze gegevens zijn gebaseàrd op
interviews met:
- twee directeuren
- drie chefs van de werkplaats
- drie personen tret een éénpersoonsbedrijf
- een magazijnbediende.
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I. Algenene gegevena
De bezochte bedrijven variëerden in grootte van één tot vijfentwintig mensen.
De leeftijd varieerde van 16 tot 57 jaar. Bij kleinere bedriJven varieerde de
leeftijd van 30 tot 40 jaar. Het verl-oop was, voLgens de geÏnterviewden, overal
vrijwel nihil. Hetzelfde gold voor het ziekteverzuim. De informatie over
ziekteverzuim is niet te vergel-ijken met landelijke gegevens. Geen van de
benaderde organisaties (op het gebied van ziekteverzulngegevens) (GAK te
Arnsterdan, NIPG, ccoz, Pensioenfonds en de bedrijfsvereniging voor de
kleinmetaal) konden ziekteverzuim-cijfers voor de garagebranch geven. De
redenen waarom deze gegevens niet verstrekt konden worden varieerden: geen
meldingsplicht, gegevens zijn opgenomen in het totaalcijfer en niet voor
slechts een branch te achterhalen. Ziekteverzuim ln de bezochte garage-
bedrijven was xneestal te wijten aan rugkLachten. In geen van de bedrijven was
nen bekend net asbestziekten, of had nen hier van gehoord. A1le bezochte
bedrijven waren lid van de BOVAG. De eenmansbedrijven verrichten meestal
onderhouds- en reparatÍewerkzaarnheden aan alle nerken autofs. De grotere
bedriJven waren meestal dealer van een of meerdere automerken. Geen van de
bedrijven hadden vrouwelijke automonteurs in dienstr wel kreeg een bedrijf
binnenkort een vrouweliJke stagiai.re.

II. Uerkeo uet asbest
Bijna alle garages gebruikten asbesthoudende materialen. Alleen de bezochte
Saab-dealer gebruikte asbestvrije naterialen. Een klein bedrijf kreeg zorn
vier autots per week voor remonderhoud en reparatie. Grote bedrijven rilden of
konden geen cijfers geven. Een monteur is een tot drie uur bezig met
werkzaanheden aan remmen. Geen van de bedrijven had een aparte werkplaats voor
onderhoud aan ren- en frictienaterialen. Een chef van de werkplaats zei.: tUa
hoor, buiten, en dan houden we gewoon even de adem inrr. E1-ke garage heeft een
nagazijn waar ren- en frictiematerÍalen i.n voorraad worden gehouden. Veel van
dit rem-en fricÈiemateriaal is niet gelabeId. Hierdoor is het niet nogelijk te
achterhaLen of deze materi-alen asbest bevatten. Uitzonderingen zijn produkten
van Mercedes-Benz en Saab. In het Duits wordt op de mercedes-produkten
gewaarschuwd voor het nogelijke gevaar dat inademing van vriJkomend stof
afkomstig van rpmmateriaLen kan hebben. 0p de verpakking van Saab-produkten
staat vermeld, dat ze asbestvrij zijn. Bij koppelingspl-aten van Saab wordt er
gewaarschuwd voor asbest in dit produkt (in het Zweeds en Engel-s). Bij de
fabrikaten die Ford in zijn autors gebruikt, zít een 1abeltje, lós in de dóos,
met daarop de waarschuwing dat het gaat om asbesthoudend nateriaal. Indien deze
naterial-en zonder doos worden bewaard is niet Beer na te gaan om wat voor soort
materiaal het gaat. Ook raken Label.tjes vrij snel zoek aldus de woordvoerder.
Sinds 1 november 1984 is labeling verplicht. Echter, als de remmen op de auto
zijn genonteerd en deze een tijd zijn gebruikt is niet meer na te gaan de remmen
asbest bevatten. Bij twee bedrijven worden de produkten zonder verpakking
bewaard. De woordvoerders konden daardoor niet aangeven of de remmatèrialen
asbest bevatten.
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III. Beschermde apparatuur en rerkmethoden
De volgende methoden worden in de bezochLe garages gebruikt:
1. spuitbussen met remschoonnaakvloeistof
2. de Nilfisk-tronnel
3. snuitJes/stofkapjes
4. de natreinigingsmethode.

ad 1. Herken met een spuLtbus met reoschoon-aakvloeistof
De remschoonmaakvLoeistof wordt in de remtrotrmel gespoten. Hierdoor
wordt de sllJtstof die in de remtromme1- zj-t- nat, waardoor het volgens de
gebiuikers niet verstuift. Hierna wordt de remtromnel schoongeborsteld;
het vuil verdwijnt vee1a1 in het riool. Cruciaal- bij het werken met een
spuitbus is de nevel die op de remstof moet worden aangebracht zodat het
stof niet weggeblazen wordt alvoren het nat is geworden. Dit benevelen
vergt spuiten vanaf de juiste afstand. Voor een achtterren gebruik je
ongeveer 1 spuitbus. De kosten van zorn spuitbus f.iggen rond de f 4150.

ad 2. Sctroonzuigen net behulp yatr een nilflsktromel
Het werken met een Nilfisk t,rommel gaat als volgt. De trommel wordt rond
de remtrommel geplaatst. De hand wordt ln de trommel gestoken via een
handschoen die aan de trommeL is gemonteerd. Doordat de bovenkant
doorzichtig is, bliJft de remtrommel zlchtbaar. In de trommel wordt de
remtrotrmel nat gespoten en schoongeborsteld terwijl het vrijgekomen stof
wordt afgezogen.
Slechts één garage naakte gebruik van deze methode. Er waren geen
klachten omtrent het gebruik. Een andere garage had deze tromnel
aangeschaft, maar vond deze methode nogal tijdrovend en onhandig zodat de
tronmel is doorverkocht aan een andere garage. Een garage had wel-
tromels, naar prefereerde het werken Eet spuitbussen vanwege het
argument!rr trornmels vergen te veel tijdrr. Tenslotte had een garage we1
een trommel, maar deze werd alleen gebruikt bij onderhoud en reparatie
aan vrachtwagens: ttanders hoest ik de andere dag zoveel rotzooi optt. Deze
trommel bLeek a1 twee jaar niet gebruikt te zíjrl en lag op een
schroothoop. De rrielen waren gedemonteerd (waardoor de trommel zijn
mobiliteit kwijt was) omdat de w:ielen zo goed gebruikt konden worden voor
een theetafeltje. Het vereist te veel tijd deze bij het schoonmaken van
remtrornmels van personenautots te gebruiken. Een monteur zej-:. tteen

trommel l-s voor nij, a1-s èènpersoonsbedrijf een te grote investering. De
spui-tbus-nethode is een redelijk alternatief. De kosten breng ik in
rekening bij de kLant; zij moeten voor nijn gezondheid maar iets meer
betalenrr. Kosten van een niLfiskschoonmaaktrommel variëren van f 600r-
tot f 1.200,- (voorJaar 1984).

ad 3. Eet dragen yan snuitjes/stofkapjes
Eén garage had snuitjes aangeschaft als beschermingsniddel tegen
inadening van renstof. Monteurs droegen deze dingen nooit, met als
argument dat het maar lastig werkte! tthet gaat al jaren goed zonder, dus
waarom zouden we dan een snuitje dragen?rr.



25

ad 4. Ds natjglnígingspethode
In plaats van spuitbussen zijn er ook apparaten in de handel die bestaan
uit:
- een waterreservolr net accu (on het water op teBperatuur te

houden)
- een douchekop
- een bak waartn het schoon te maken object wordt geLegd. Het vocht. en het

vuil- van het obJect wordt door deze bak opgevangen.
Kosten van de hele instalLatie bedraagt f 1.800r-.

Van de bezochte bedrijven werkte er een zonder beschernende apparatuur/-
materialen.
In a1le gevallen was het initiatief om bovenstaande apparaten aan te schaffen
genomen door de bedrijfsleiding. Daarbij noet worden opgemerkt dat in bijna
aIle gevallen gesproken is met de bedriJfsLeider of chef. De aanleiding voor
aanschaf van beschenoende materialen bestond in een geval de bouw van een nieuwe
werkvloer. In een ander geval werden nieuwe stofzuigers aangeschaft die ook
voor werkzaarnheden aan asbesthoudende materialen kunnen worden gebruikt. Een
woordvoerder bracht naar voren, dat hoewel beschernende apparaten aanwezig
waren, deze nlet of onvoldoende werden gebruikt door de nonteurs,
Opmerkel-ijk was dat de hoeveeLheid beschernende apparatuur afnam naarmate de
bedrijfsleiding meer nadruk legde op de onverschilligheÍd van de monteurs ten
aanzien van het werken met asbesthoudende produkten en gebruik van beschermende
aPparatuur. Eén chef van de werkpl.aats gaf toe pas over te gaan tot de aanschaf
van beschermende apparatuur, wanneer monteurs zouden welgeren om remtrommels
nog langer zonder voorzorgsmaatregelen schoon te naken. Voor de Eeeste
bedrijven is het echter een te kostbare investerÍng. Producenten van
beschermende apparatuur komen regelnatig Langs. In één gevaL werden ze
regelmatig naar het nagaziJn gestuurd. Waarschijnlijk is dit biJ de meeste
grote dealers meestal- het geval. BiJ deze bedriJven 1s het nagaziJn een aparte
afdelÍng, met daarvoor speciaal aangesteld personeel. Het doorsturen van
vertegenwoordigers naar het magazijn is een normale gang van zaken.
Vertegenwoordigers krljgen bij het nagazlJn te horen, dat het bedrijf niet
afrijkt van de op dat nonent in gebruik ziJnde materialen.
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W. Yervaogende naterialen
Het automerk dat alleen asbestvrije rer en frictiematerialen gebruikt is Saab.
Volgens de woordvoerder konen de leveranciers van asbestvrije produkten nooit
langs. Een van de redenen hiervoor is dat dealers tot voor kort verplicht waren
onderdelen af te netren van inporteur of fabrikant van het automerk waar men
deal-er voor was. Ondanks de afschaf van deze verplichte afname door middel van
een EBG-richtlijn, valt niet te verwachten dat dealers zullen afstappen van hun
vaste leveranciers. Dit omdat via het bonus systeem (bij aankoop van een bepaald
aantal produkten krijgt de garage een bonus) de relatie leverancier-
garagehouder in stand wordt gehouden. Met betrekking tot de kwaliteit van de
vervangende produkten is er weÍ-nig kennis. Alleen W weet te meLden, dat de
remmen vaak piepen, naar langer meegaan doordat de sliJtage ninder is. (Ze gaan
in p1-aats van 29.000 km tot pLm. 42.000 km.mee.) Volgens W voldoen deze rerÍïmen
aan de Europese eisen net betrekking tot de retrvertraging.

Y. Eouding t.a.y. het rerken uet asbest
A1-1-e geinterviewden waren bekend net het feit dat asbest een gevaar is voor de
gezondheid. Informatie hierover was meestal verkegen via de media en de diverse
vakopleidingen. De directie heeft hierover zelden infornatie gegeven. Soms
heeft deze infornatie tot gevolg, dat er aandacht geschonken wordt aan
werkzaanheden met asbesthoudende masterj.alen; in een enkeL geval werden er
beschermende naatregel-en genomen.
Andere uitspraken tonen een onverschillige houding; ttwaar krijg Je tegen-
woordig geen kanker vantt, en ttwe verken a1 jaren zo, en er is nog niets aan de
hand.

A1s voordeel- van beschermende materiaLen wordt genoemd, dat er minder slijÈstof
ingeademd wordt; rrhoestbuien konen minder vaak voorft.
Nadelen die genoemd zlJn:
- de aanschaf van beschernende materialen is te duur
- het gebruik van beschermende apparatuur kost, teveel tijd.
Naast de gevaren voor de gezondheid door het werken net asbesthoudende
materialen worden de volgende situaties naar voren gebracht die eveneens een
gevaar kunnen betekenen:
- het inadenen van koolmonoxide flampeo. Veelal heeft een

afzuiginstallatie voor aangeschaft.
- gebrulk van conserveringsmi-ddeLen (nadere informatie kan

niet geven)
- netaalsl-ijpen
- zandstral-en. Dit is bij de wet verboden. Een garagehouder zei echter: ttach, zo

af en toe doe ik dat nog wel, a1s Je een dag naar het strand gaat krijg je het
zand ook naar bi.nnenrr.

hlelke van de bovenstaande siÈuaties het gevaarlijkste was kan men niet zeggen.
A1 deze situaties, incluslef het werken tret asbest, vond men even gevaarlijk.
I,lerken met asbesthoudende naterialen vormde geen uitzondering. I,Ie1 vonden de
geïnterviewden dat indien voor asbest eeo goed vervangende proàutt op de narkt
was zo snel nogeltJk hierop overgestapt moet worden. 0f een goed vervangend
produkt op de narkt was konden ziJ echter niet aangeven.

bedrijf hÍer een

de geinterviewde
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3.4. @iE
De meeste garages werken met asbesthoudende produkten. Ondanks dat bekend is
dat asbest kankerverwekkend is, is er weini.g kennis over de gevaren van het
werken met asbesthoudende rem- en frictiematerialen. Vaak is ook nlet bekend of
er met asbesthoudende of asbestvrije nateriaLen wordt gewerkt. Dit komt onder
andere omdat bÍj het verwijderen van gebruikte remnaterialen niet meer te
achterhalen is om wat voor soort materiaal het gaat. Diverse beschernende
maatregeLen worden genomen zoals het plaatsen van beschernende apparatuur en
het gebruiken van stofkapjes en spuitbussen. Maar in veel gevallen worden deze
maatregelen in de w'ind geslagen met a1s belangrijkste argument dat dit te veeL
tijd kost en tijd is ge1d. Garages zijn afhankelijk van de leveranciers van
remnateriaLen (biJvoorbeeld de autoproducent, groothandel in reuF en frictie-
naterialen) en de kLant. Zolang de klanten niet vragen om asbestvrije produkten
of de Leveranciers deze niet leveren worden asbesthoudende naterialen
gebruikt.
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HOOFDSÏ]K 4 VERVANGING VAN ASBEST IN REM.EN TRI TIE}íAÏERIALEN

4.1. Ig@9.
Centraal in de discussie staat de vraag of vervanging van asbest in rem- en
frictÍenaterialen nogelijk is. ïs er een vervangende stof voorhanden die in de
receptuur van ren- en frictienaterlaLen.past en de verkeersveiligheid blijft
waarborgen? Daarnaast bepalen de financiËle consequenties of asbest wel of níet
vervangen wordt. FinanciËle consequenties wofden in dit hoofdstuk niet
specifiek behandeld. In paragraaf 4.2. wordt een overzicht gegeven van een
literatuurstudie naar vervanging van asbest in rer en frictiénaterialen. ïn
paragraaf 4.3. worden ter illustratie enkele prakti5kvoorbeelden genoemd on
aan te geven dat asbestvrije materialen op verscheidene automobielen reeds zijn
genonteerd. Het hoofdstuk wordt afgesLoten net enkele conclusies.

4.2. Vervanginq van asbest 1n rer en frÍctÍematerialen

lírijvlngsmateriaal bestaat uit asbest, bindmiddelen en vulniddel-en. Het aantaL
conrponenten in frictienateriaal 1s groot: L5 à 20 verschillende stoffen in de
receptuur is nornaal. Asbest, vervult hierin een complexe functie. Het versterkt
het wriJvi.ngsnateriaal, beschermt het tegen vervorning- bij dg hoge temperatuur
die bij renmen optreedt en het verbetert de wrijvingscoëfficiËnr (Kapef, 1984).
Tevens moet het vervangende nateriaal in dé toiale receptuur passen, noet
nagegaan worden of het productieproces door het overgaan op gebruik van
vervangend materiaal inqrijpend noet worden gerijzigd en tot slot noet gekeken
worden naar de financiële conseguenties dle vervanging met zich nèe kan
brengen.

In het hiernavolgende deel wordt de discussie van vervanging beperkt tot het
geven van een overzicht van de bestudeerde literatuur. TÍjdens oriËntatie op
het onderwerp vervanging van asbest in rep en frictiematerialen wordt telkenó
naar een aantal- artikelen op dit gebied verwezen. 0p basis van deze verrrijzingenis de keuze van de hier bestudeerde literatuur tot stand gekomen.

1. Lohrer, Í{. en H. Mierhein;
Asbestsubstitution ln Reibbelàgen; Problemanalyse und Entwicklungs-
tendenzen, (Lohrer, 1983).
Doel- van deze studie is de problenatiek van vervanging van asbest in
wrijvingsmaterlalen te analyseren en de technlsche, economische en
wettelijke gevoLgen weer te geven. Tevens worden de ontwikkelingen op het
gebied van vervangÍngsnogelijkheden beschreven. Uit dit artikef UfiStt, aatÍn Duitsland vooT bijna aIle personenautors en enige be<lrijfàutors,
asbestvri.je schijfrelmen ln de handel zijn. Ook asbestvrije tronmelremnen
en ,koppelingsplaten dringen zl.ch op de vervangingsmarlt op. voor de
verbruiker hebben deze vervangende producten hogere aanschafÈosten.
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2.

Daarentegen zijn deze producten milieuvriendeliJk en gaan ze langer mee. De
schrijvers van dit artikel signal-eren dat de infornatie omtrent ver-
vangingsmogelijkheden aan de klanten nog ontoereikend is. In de auto-
industrte zet vervanging zich langzaam voort. Tot slot verwachten de
schrijvers dat de invoer van asbestvervangende naterial-en zal toenemen bij
meer vraag naar deze producten vanuit de verbruiker, en de openbare handel.

Scharzkopff, U.;
Aranidfasern; ei.ne Lösung der Probleme des Asbestersatzes in Reibbelàgen
(Schartzkopff, 1985).
In dit artikel wordt gesteld dat geen stof voldoet aan de voordelen die
asbest heeft. Een opLossing is te vinden door lage-kostprijs anorganische
vezels met relatief dure aramidevezels te mengen zodanig dat van deze
aramidevezels een zeer klein percentage nodig is. Aramidevezels voldoen
namelijk goed aan de eisen die aan een vervangende vezel- worden gesteLd, maar
zijn in verhouding tot asbestvezels veel duurder.

Ersatzstoffe fiir Asbest, (1982).
Dit boek over vervangingsmogeLijkheden van asbest is verschenen naar
aanLeiding van het congres van 7 en 9 novenber 1982 te Dortnund. Naast
aLgenene beschourringen over vervanging van asbest (bijvoorbeeld ten aanzien
van controle van deze vervangende materialen, gezondheidsgevaren van deze
stoffen, wetteliJke voorschrÍften) gaat rng. G. Eschner (blz. L37-L4s)
nader in op asbestvrije remvoeringen. In dit hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de verschillende stoffen die a1s vervangende stof zijn getest.
Geconcludeerd kan worden dat verscheidene stoffen de tests hebben doorstaan
zodat asbestvrÍje materialen, die voldoen aan de voorgeschreven eisen,
verkrijgbaar zijn. líel merkt Eschner op, dat door gebruik van de
vervangingsstoffen het productieproces noet worden aangepast, zodat
investeringen genonen moeten worden. Tevens noet per autotype een passende
remvoering ontwikkeld worden die een otrvangrijke keuring noet ondergaan.
Eschner is daaron van nening, dat vervanging van asbest een langdurig proces
is.

Wienan, P.C.;
Asbestvrij remmen; frictie of fictie? (hlieman, 1983).
In dit artikel j.nventariseert de schrijver de stand van zaken met betrekking
tot toepassingen van asbestvrij frictiemateriaal in de automobielwereld.
Voor gebruik van asbestvriJe frictiematerialen noemt hÍj een drietal
argumenten: langere levensduur van trommels of schiJven, betere thermo-
stabiliteit en langere standtijd van heL frictienat,eriaal. In de bedrijfs-
autosector is men nog niet tevreden over de knaliteit van asbestvrije
materialen. Proeven genomen door Daimler-Benz wijzen probLenen uit op het
gebied van r,rrijvingsverloop (fading bijvoorbeeld), geluidshinder (bijvoor-
beeld piepen), carrosserie bestendigheid (gevoeligheid voor strooizout),
nechanische weerstand (tegen afschuifkrachten bijvoorbeeld), en warmte-
geleidingsvermogen (bijvoorbeeld belvorning in de remvloeistof).

3.

4.
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5.

Uit dit artikel blijkt echter dat veel autofabrikanten experimenteren met
asbestvrije materialen. Ook blijkt dat een groot aantal personenautors
vanaf de fabriek a1 worden voorzien van asbestvrije remblokjes. I'lieman
concl-udeert dat op personenautogebied asbestvrije remmen niet meer worden
geremd. Hoogstens werkt de aanschafprijs remmend op de vervangingsmarkt.
Voor de bedrijfsautobranch ligt dit anders. Een goed vervangend nateriaal is
hier nog niet voorhanden. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen adviseert
Wienan de bedrijfsautogebruiker zich te houden aan de Rijksdienst voor het
wegverkeer typekeuringsvoorschriften respektlveliJk fabrieksspecifika-
ties. rrDe truckÍndustrie heeft al neer dan eens beweàen genoeg biJ-<te-ti3d
te zijn'om, als de tijd en het produkt daarvoor riJp ziJn, een ontwikkeling op
het gebied van nieuwe materiaLen in de praktiJk toe te passentt.

Rendelen nu echt asbestvrij (ATE, 1984).
Dit artikel begint met de opmerking dat de aLs asbestvrij verkochte
remblokjes nog asbest bevatten al-s niet-sliJtende, isolerende laag (bi3
remmen komt asbest dus niet vrij!). ATE heeft na jaren researcb een geheel
asbestvrij frictienateriaaL op de narkt gebracht. Essentlëel bij de
ontrrikkelding van dit nieuwe nateriaal is dat de alternatieve vezels geen
gevaar voor de gezondheid opleveren, naar toch betaalbaar zijn. Het nieuwe
materiaal voLdoet aan deze eisen. Tevens is de kwaliteit op somnige punten
beter dan asbesL (rrrijvingseigenschappen onder vochtige onstandighehen en
bij inwerking van zout, zijn bijvoorbeeld aanzienLijk beter) en ligt de
levensduur 507, hoger dan die van asbesthoudende wrijvingsnaterialen. De
aanschafprijs ligt 302 hoger dan voor asbest, naar de langere levensduur
compenseert de hogere prijs.

Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiene;
De vervanging van asbest in reren frictiematerialen - een indruk van de
huidige stand van zaken 1n Nederland en nogelÍjkheden tot stinulering-
(DcM,1985).
Dit rapport heeft tot doeL na te gaan hoe vervanging het beste kan worden
gestinuleerd. Daarvoor is het nodig een beeld te schetsen van r+at er in
Nederland a1 gedaan wordt aan het vervangen van asbest in deze materialen.
Uit mondelinge en telefonische infornatie is gebleken dat op enkele na a1le
ondervraagde bedrijven asbestvrlje remmaterialen kunnen leveren. Dit
betreft neesÈa1 personenautors; traar een aantal konden ook asbestvriJe
materialen voor zwaardere motorvoertuigen leveren (zie bijlage 2). Uit
gesprekken blijkt voLgens dit rapport tevens dat de huidige asbestvrije
remmaterialen voor personenautors voldoen aan de veiligheidseisen. In dit
onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen noemenswaardige noeilijkheden
kleven aan het gebruik van asbestvrije ren- en frictienaterialen in
personenautots. Ter stinulering van vervanging worden tot slot een aantal
aanbevelingen gedaan waarin de ro1 van de overheid een centraLe plaats
inneemt. Een van deze voorstellen geeft aan dat de overheid een verbàd kan
afkondigen op gebruj-k van asbesthoudende renF en frictieroaterialen indien
vervangende produkten in voLdoende nate beschikbaar en goedgekeurd door de
Rijksdienst van het wegverkeer en de autofabrikant zijn.

6.
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Geconcludeerd kan worden dat voor personenautots goede vervangende materialen
op de markt verkrijgbaar zijn. Voor de bedrijfsautobranch is een goed en veilig
vervangend materiaal nog niet voorhanden. Irlel wordt op dit terrein geexperimen-
teerd met verschillende mogelijk vervangende materialen.

4.3. Voorbeelden uit de prakti'ik

Uit de literatuur is gebleken dat vervanging van asbesthoudende remmaterialen
in personenautors nogelijk is. In Nederland blijken somige automerken, a1s
0pe1 (Corsa en Kadett), enkeLe types Mercedèz-Benz en volvo, net deze
vervangende nateriaLen te zljn uitgerust. Voorloper is de Saab. Sinds 1984
rijden d,eze autorg i.n NederLand net asbestvrijè remblokken. TiJdens een
interview Ín het najaar van 1985 heeft Saab-Scania de uitspraak gedaan dat voor
vrachtwagens binnen twee jaar vervangende materialen op de markt zijn.
Uit een recent overzicht van typekeuringen van de Rijksdlenst voor het
wegverkeer afdeling aanhangwagens blljkt dat in Nederland bepaalde merken
asbestvrij zijn. De RiJksdienst heeft tevens verschillende nalen zÍ-jrr
goedkeuring verleend aan personenautors waarop asbestvrÍje renmaterialen zijn
gemonteerd. Maar meer voertuigen riJden binnen Nederland net asbestvrije
remnaterialen. Vanaf 1980 is de RET (Rotterdanse ELectrische Tran) op
bescheiden schaal bezig met de vervanging van asbesthoudende renvoeringen.
Voorjaar 1985 rijden van de 285 bussen er 33 rond net remvoeringen die geen
asbest bevatten. Tevens is in 1985 een begin gemaakt net het inbouwen-van
asbestvrije remvoeringen in Metrostellen.

4.4. Conclusies

Uit l-iteratuur bliJkt dat voor het invoeren vaD asbestvriJe remmaterialen zich
voor Personenautots geen noemenswaardige problemen vóordoen. Qok uit de
praktijk bliJkt dat somn'ige automerken met deze asbestvrije remmaterÍalen zijn
uitgerust. Voor de bedrijfsautobranch ligt dit anders. Een goed vervangend
nateriaal is oP de narkt niet verkrijgbaar. Wel zijn experlmenten tret
vervangende naterialen gaande en rijden bi.Jvoorbeeld enkele stadsbussen in
Rotterdan uitgerust met asbestvriJe remateriaLen. Volgens Saab, een voorloper
op het gebied van invoeren van asbestvriJe materialen, is dit produkt in 1987 op
de vervangingsmarkt voor vrachtwagens te verwachten.
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HOOFDSTIK 5 BETROKKEN ORGANISATIES NADER BEKEKEN

Inleidins

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat binnen de discussie over asbest
in ren- en frictienaterialen diverse aspecten een roL spelen. Daarbij ziJn de
belangriJkste de gezondheldsaspecten, technische, econonische en organisa-
torische aspecten. De doeLsteLlingen en belangen rondom het gebruik van asbest
van de betrokken organisaties hebben betrekking op een of meerdere van deze
aspecten. Vanwege de specÍfieke betrokkenheid net betrekking tot deze aspecten
is getracht een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging te bewerkstelligen
biJ het kiezen van de te bezoeken organlsaties.
Ten aanzien van de keuze van de te bezoeken organisaties is er uitgegaan van de
volgende twee criteria.

1. Gezien de verscheidenheid aan doelsteLlingen en beLangen van de betrokken
organisatles binnen de asbestdiscussle is er naar gestreefd t.d.v. deze
doelstelllngen en beLangen een evenredlge vertegenwoordiging te krijgen.
Daarbij is aLlereerst een onderscheid gemaakt tussen profit- en nonprofit
organisaties. Daarbij valt biJ de Laatste categorie een onderscheid te maken
tussen belangenorganisaties (vakbonden, Bovag), overheidsorganisaties,
nilieubewegingen en r+etenschappelijke lnsteLlingen. A1s profit-organi-
saties zijn de autoindustrie en de producenten van rem- en frlctienaterialen
benaderd. Gelet is op een onderscheid tussen bedrijven die asbestvrije
produkten en bedriJven die asbesthoudende produkten fabriceren of ver-
werken.

2. Tevens is gekozen voor organisaties die stappen ondernomen hebben of
ondernenen t.a.v. het asbestprobleem, of die dit vanui.t hun doeLstel-lingen
hadden noeten doen.

Bovenstaande indeling heeft consequenties gehad voor de samenstelling van de
biJ de biJ de interviews gebruikte vragenLiJst. Er zijn vragen gesteld op het
gebied van zowel technische en econonische belemmeringen als op het gebied van
de organisatorische aspecten, welke belemeringen kunnen veroorzaken. Onder
organisatorlsche aspecten wordt verstaan oorzaken die niet direct zijn toe te
schriJven aan het produkt asbest zelÍ, Eaar aan de betrokken organisaties (en
hun doelstellingen en belangen). De technische en econonische aspecten in de
vragenlijst hebben tot doel vast te stellen welke houding organisaties aannemen
tegenover de technische en economische kanten van de dj-scussie en in hoeverre
dit vervanging van asbest belemmert.
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De organisaties zijn teLefonisch benaderd. In somni.ge gevallen was een
telefoongesprek voldoende om de gewenste i-nformatle te achterhalen. In de
meeste gevallen zijn de organisaties echter bezocht. Met behulp van een
aandachtspuntenlijst (zie bijlage) heeft het interview plaatsgevonden. Na de
interviews zijn deze aan de hand van bovenstaande aspecten verwerkt. Hierdoor
zijn de interviews niet chronologisch weergegeven. BiJ eventuele onduidelijk-
heden in de verslaglegging zijn de organisaties opnleuw telefonisch benaderd.
Het merendeel van de verslagen zijn echter gebaseerd op één interview. Bij het
benaderen van de organisaties is altijd gestreefd naar het aanspreken van die
personen die het Beest met de asbestproblenatiek te naken hebben en/of het
meeste de invloed op dtt gebÍed bLnnen hun organisatie uitoefenen. Omdat niet
a1le aspecten even zrtaar wegen binnen een organisatie 1s de aandacht binnen de
verschillende intervlerverslagen per aspect rrisselend. EIk interviewverslag
wordt afgesloten met een s€unenvatting waarin de kern van het interview wordt
weergegeven.

Overzicht van de benaderde organisaties

Ile Overheid
1. Ministerie van Volksgezondheid, RuimteliJke Ordening en MilieuhygiËne

(vRoM)
2. Natlonale }íAC-commi.ssie
3. Rotterdamse Elektrlsche Tran (RET)
4. Directoraat-Generaal van de ArbeÍd (DGA)
5. Rijkskeuringsdienst van het l{egverkeer

Ile IndustrÍ.e
6. Saab '
7. Tornas
8. Ponter
9. Rockwool/Lapinus

10. Profilta
11. Saab/Scania
12. DAF
13. Renault
14. Japanse autonobielbedriJven

Ile BelangenorganLaaties
15. De FNV
16. De Industriebond FNV
17. De BOVAG

18. Het CNV
19. De RAI
20. De VAl"Í

De Yeteaschap
2L. tandbouwhogeschool Wageningen afdeLing Gezondheidsleer
22. Tll-Delft Vakgroep Veillgheidskunde
23. Rijksuniversiteit Linburg
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5.1

Infornatle oyer de organisatle
Het Ministerie van Volksgezondheid, RuimteliJke Ordening en Milieuhygiëne
(verder afgekort tot VR0M) is gevestigd te LeidÉchendam. Hàt ntnisterie heeft
tot doel het herkennen, opsporen, bestrijden en voorkomen van oorzaken die de
gezondheid verstoren of bedreigen voor zover deze met biologische, chemÍ.sche of
fysische nethoden kunnen worden vastgesteld. Vanuit dezi doelstelling houdt
het m:inisterie zich reeds Jaren bezígnet de discussie rondom gebruik van-asbest
en de gevaren voor de gezondheid. Het mlnisterie van YROM heeft verschillende
publicaties op dit terreln uÍtgebracht. Het mi.nlsterie heeft een inven-
tariserend onderzoek verricht naar de vervangingsnogeLijkheden van asbest en
reuF en frictienaterialen. Dit onderzoek richt zich met name op de technische
mogelijkheden van vervanging. Het ninisterie houdt zichmet dit ànderwerp bezig
om de volgende redenen.
1. Kamervragen zijn over dit onderwerp gesteLd en het ministerie moet hierop

lnspe1en.
2. Het verschiJnen van het rapport van de Stichting Natuur en Milieu waarin

gesteLd wordt dat asbest ook een milieuprobleen is.
3. Uit de inventariserende studie van DIIV, raadgevend ingeni.eursbureau, een

studie in opdracht van het M:inÍsterie van Sociale Zaken, komen twee
probleengebieden duidelijk naar voren: gebruik van asbest in de bouw en in
reEF en frictiematerialen.

Doel van het ministerÍe is te komen tot beleidsadviezen on vervanging van asbest
te bespoedigen.

TechnLsche en gezondheldsaspecten
Het ministerie houdt zich niet bezig met, de dlscussie of asbestvezels,
afkornstig uit rem- en frictiematerlalen, wel of niet anorf van structuur zijn
(dus wel of niet schadel-ijk voor de gezondheid).
Het neemt de volgende standpunten in:
1. Asbest Ís een bewezen carcinogene stof.
2. uit de literatuur blijkt dat asbestvezeLs altijd voorkomen.
3. Asbestvezels konen 1n het nllieu voor. Het ninisterie van YROM verwijst

naar de resultaten van metlngen die T.N.O verricht, heeft naar het voorkonen
van asbestvezels in de buitenlucht.

Volgens de-woordvoerders van het ministerie is het asbestprobleen binnenkort
opgelost: rreen kwestie van nog zotn twee jaartt. Ten 

"arrr-i.r, 
van gebruik van

asbestcement wordt gesteld dat rond 1990 alle asbest uit bàvengrondse
bour+uaterialen vervangen is. Het YROM-onderzoek op het gebied van de rem-en
frictiematerialen heeft tot de voorlopige concl-usie-geleid dat tiedereenf zich
9P de hoogte heeft gesteld van de discussle rondon veivanging en er rekening mee
houdt dat binnenkort a11een vervangende producten op dL narkt verschijien.
Het blijkt dat fabrikanten een houdÍng hebben van ttwe àien weltt, naar ze kunnen
aLlenaal asbestvrij leveren.
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Uit hun onderzoek bl{kt tevens dat de Rijksdienst voor het l{egverkeer reeds
rermen heeft goedgekeurd die asbestvrij zijnt (zie voor verder informatie
hoofdstuk 4, b1-z. ). Tot slot vonden in hun onderzoek beLeidsadviezen
geformuleerd net aIs doel het versnellen van vervanging van asbesthoudende
materiaLen. De overheid moet hj.erin een centraLe taak vervuLLen. ZiJ kan dit
doen door een verbod op gebruik van asbesthoudende nateriaLen af te kondigen
zodra een goed vervangend produkt op de narkt verkrijgbaar Ís.

Sarenvatt{ng
Het ministerie stelt zich op het standpunt dat asbest zo snel mogelijk moet
worden vervangen. Naar aanLeiding van recent onderzoek van het ministerie zijn
beleidsadviezen geformuleerd on vervanging te bespoedigen waarbij een centrale
plaats aan de overheid wordt toegeschreven.

5.2 De nationale MAC-comni.ssie

Tnfelasf,{e over de organLsatie
Tn L976 is de }ÍAC-commissie opgericht. ZiJ geeft advies aan de Directeur-
Generaal van de Arbeid (DCA) ontrent de maxinaaL aanvaardde concentratie van
schadelijke stoffen 1n het arbeidsnilieu. De commissie bestaat uit vertegen-
woordigers van de overheid, werkgevers- en werknenersorganisaties, en een
aantal onafhankelijke deskundigen. De gezondheidskundige informatie die mede
de }ÍAC-waarde bepaalt, wordt gegeven door de I'Ierkgroep van Deskundigen (IrlGD)
bestaande ui-t toxicologen. De LIGD Laat onderzoek verrichten bij verschillende
instltuten (bijvoorbeeld het Coronel laboratorium) op basis waarvan zij tot een
advies aan de }íAC-comissie kont. De WGD onderhoudt contacten met verschillende
deskundigen. Ook internationaal wordt i-nformatle uitgewÍsse1d.
Mei 1984 heeft de l{GD advies uitgebracht over de }ÍAC-waarde van asbest. Na dit
advies heeft de l'íAC.-corumlssie overlegt en tenslotte advies uitgebracht aan het
DGA. Het DGA beslist over de uiteindelijke hoogte van de I'IAC-waarde. Anno 1986
wordt de }ÍAC-connissie een sub-commissie van de ARBO-raad. De procedure van de
IÍAC-conmissie zal hierdoor officiëler worden. Tevens komt er eèn wetsyijziging
waardoor de uinj-ster de MAC-waarden een wettellJke status kan geven.
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Gezoadheidsaepecten
In de conclusie van het rapport van de hIGD wordt gesteLd dat eLke gekozen waarde
consequenties heeft voor het sterftecijfer. In afwijking van andere adviezen
die de I,IGD geef t, stellen zi j geen l'ÍAC-waarde voor asbest vast. De l"ÍAC-comnissie
heeft daarna een discussiewaarde vastgesteld van 0.5 vezels/m1 (vergelijk de
EEG-advieswaarde van 1.0 vezel.sfnl die per 1 januari 1987 door de lidstaÈenmoet
zijn overgenomen). Na discussie net de achterban bleek dat de werknemers-
organisaties dit een haalbare waarde vonden, terwijl werkgevers hierover een
ander standpunt innamen. Zij stelden dat deze norn hun concurrentiepositie zou
verslechteren, en dat zíj alleen nee rrilden gaan met de internationale
ontwikkelingen op het gebied van de hoogte van de l'ÍAC-waarde.
Uiteindelijk heeft de DÍAC-commissie dan ook het unanien advies van 1,0 v/m1
gegeven, net de kanttekening dat vervanging moet worden gestirnuleerd en dat
meer infornatie over asbest moet worden verzameld (lnternationaLe informatie-
uitwisseling, literatuurstudies, etc.).
Probleem bij de huidige l"ÍAC-waarde is dat deze is gebaseerd op niet-rokers; over
roken, blootstelling aan asbest en verhoogd rislco voor de gezondheid wil de hlGD
geen uitspraak doen.

Sanenvatting
De l"ÍAC-comissie heeft een nieuwe waarde van I v/ml voor asbest geadviseerd
overeenkomstig de EEG richtlijnen. Een striktere nornstelling achten zij niet
haalbaar. Bij dit advies is de kanttekening geplaatst dat vervanging zo veel
mogelijk moet worden gestimuleerd.

5.3 Rotterdamse Elektrische tram (RET)

Gegevene over de orgrnlaatie
De Rotterdanse ElektrÍsche Tran (RET) is een openbaar vervoersbedrijf. Dit
bedrijf valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en
hlaterstaat. De RET is benaderd vanwege het experiment dat zij doen met
asbestvrije remvoeringen genonteerd op somnlge van hun bussen. Totaal rijden 30
tot 40 van de 285 bussen tret asbestvrije remvoeringen. Deze remvoeringenworden
door Profilta geI-everd. De RET is met dit experinent gestart vanwege
bezorgdheid om de gezondheid van de werknemers. De RET heeft namelijk een
onderhouds- en reparatieafdelÍng waar werknetrers rernvoeringen vervangen. Na de
invoering van het asbestbesluit in 1978 is nen zich bewust geworden van de
gevaren van het werken met asbesthoudende material-en. OmdaL in 1978 geen
vervangende nateriaLen voorhanden waren werd besloten de oude remvoeringen
direct te vervangen door nieuwe. Hierdoor werden de renvoeringen niet neer
bewerkt zodat er minder schadelijke asbestvezels vrij konden komen. Tevens werd
ingesteld dat het vervangen van remvoeringen op een apart daarvoor ingericht
deel van de werkvloer moest plaatsvinden. Voorzorgsmaatregel-en zoals het
instal-leren van een afzuigsysteem werden op de werkvloer geLroffen. In
samenwerking net de arbeidsinspectie zijn rond 1980 Luchtmonsters genomen
waaruit bLeek dat de RET onder de wettelijke norn van2 v/ml bleef (zelfs minder
dan 0,01 v/ml).
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Nadat de staf de discussie ten aanzien v.en gevaren met betrekking tot het werken
met asbesthoudende materialen heeft geinitieerd, is later de Dienstencomnissie
bij de discussie betrokken. Monteurs van de onderhouds- en reparatieafdeling
houden zich volgens de RET niet met het probleen bezig. Beschermende
nateri.alen worden door hen bijna niet gebruikt. Nadat verscheidene vervangende
materialen op de markt kwamen is de RET gaan experimenteren met deze naLerialen.
Na tientallen van deze vervangende producten te hebben geprobeerd zijn zij nu
overgestaPt op Scan Pact (leverancier Profilta), tot vol1e tevredenheid.

Technlsch aspect
De verschillende vervangende producten die de RET vanaf de beginperiode van het
experi.ment heeft geprobeerd hadden verschillende kwaliteitsproblenen:
- te hoge tenperatuurontwikkeling
- problenen rond de remvertraging
- slijtageproces ten aanzien van de remtrommel
Vanwege deze problenen zijn de eerste experimenten net vervangende naterialen
moeizaam verlopen. In 1981 zíjn zíj overgestapt op Scan Pact. Scan Pact is een
Anerikaans product waarbij asbest door gl-asvezel is vervangen. De normen waar
remvoeringen aan moeten voldoen liggen in Anerika hoger dan in Nederl-and.
Ervaringen die in Amerika met Scan Pact waren opgedaan konden in Nederland
worden gebruikt. Scan Pact is telkens aangepast aan de eisen die de RET aan haar
materiaal heeft gesteld. Anno 1985 is de RET tevreden over dit asbestvrije
product. Chauffeurs stellen dat Scan Pact renvoeringen te verkiezen zíjn boven
de oude asbesthoudende remvoeringen. Nadeel van Scan Pact is dat er nauwkeuring
moet worden gewerkt. Dat wil zeggen dat de remvoeringen preciezer op maat moeten
worden gemaakt. Monteurs noesten daarvoor een nieuwe werkwijze aanleren. Bij
asbesthoudende naterialen kan men de voering strak afstellen. Dit afstellen
luistert echÈer veel nauwer bij de vervangende producten. Tevens zet de
remvoering uit bij een temperatuur boven de 300oCe1sius met als gevolg dat de
reumen blokkeren.

Gezondheidsaspect
0pgenerkt dient te worden dat glasvezels gezondheidsklachten kunnen geven. Een
aantal mensen zijn gevoelig voor d.eze vezels hetgeen zich uit door jeuk en
huidirritatie. De RET heeft een zalf aangeschaft die deze klachten tegen gaat
(Isoverbel). I{ie gevoelig is voor glasvezels blijft dit altijd houden. De RET
heeft dan ook bepaald dat deze Bensen niet met remvoerj.ngen mogen werken die
glasvezel-s bevatten. Tevens hebben zij voor een goede afzuiging gezorgd, en
vindt vervanging c.{. onderhoud van de Scan Pact remvoeringen op een apart deeL
van de werkvloer plaats, waardoor het stof niet kan worden verspreid.
Remvoeringen worden dus nooit ltaan de busrr gemonteerd.
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Economisch aspect
De asbestvrije remvoeringen zijn twee keer zo duur. De aanschafprijs is dus
hoger. Maar doordat de remvoeringen op maat zijn gemaakt gaan ze langer mee:
- asbesthoudend: 30.000/40.000 km

- asbestvrij : 60.000/90.000 km.
De RET is een semi-overheidsbedrijf en dus voor de financiering van dergelijke
experinenten afhankelijk van de overheid. Door prioriteit aan dit experiment te
geven kunnen zij zích, financieel gezien, minder op andere problemen richten.
Niet alle bussen rijden nu met asbestvrije naterialen ondat dit een te grote
investering is.

Organisatoriech aspect
De RET stelt zich op het standpunt dat asbestvezel-s een gevaar voor de
gezondheid kunnen zijn. Tevens vindt RET dat er goede vervangende materialen
aanwezig zijn.
In 1985 heeft de RET een informatiedag georganiseerd om hun bevindingen op het
gebied van asbest in remmaterialen met andere vervoersnaatschappijen uit te
wisseLen:
- Den Haag experimenteert eveneens met asbestvrije naterialen en is tevreden

net het product dat ze nu gebruiken.
- AmsLerdan richt zich frslechtsrr op het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals

een goede afzuiginstallatie.
- Het streekvervoer is niet tevreden met Scan Pact. Het streekvervoer heeft een

eigen onderzoeksbureau (ESO te Utrecht) van waaruit experinenten net
asbestvrije producten worden gedaan.

- Leverancier van DAF: in Utrecht, worden proeven gedaan net asbestvrije
materialen. Dit onderzoek is niet afgerond en resultaten zijn niet óf
nauwelijks bekend. Scan Pact a1-s product hebben zij verl-aten omdat het een
andere werkwijze vereist.

Naast bovengenoemde organisaties onderhoudt de RET contacten met:
Ministerie van VROM, vanwege hun inventariserend onderzoek naar moge-
lijkheden om asbestvrije renvoerÍngen in te voeren
De Arbeidsinspectie' die incidentele adviezen geeft inzake veilige
werkonstandigheden (het natwerken). De RET vindt de ro1 van de Arbeidó-
inspectie erg afwachtend. De samenwerking is goed, maar ze komen zelden
kijken. Er is wel controle op de werkmethode, maar nooit op de uitvoering
ervan.
TÏI Delft, in verband met de algemene informatie die daar omtrent asbest
aanwezig is.

Door de experinenten die de RET heeft gedaan met asbestvrije producten, en hun
tevredenheid hierover kan de RET, als overheidsbedrijf, eèn voorbeeldfunctie
vervul-l-en. De RET dat het als overheidsbedrijf geen politiek standpunt kan
innemen, naar toch stellen zij dat verplichting tot gebruik van asbéstvrije
materialen vanuit de overheid noodzakelijk is. Een overheidsnaatregel vergroót
de afzet van abestvrije produkten, waardoor de kostprijs ook kan da1en. En,
vervangende naterial-en zijn voorhanden zodat een verbod te verantwoorden is.
Tevens heeft de RET zich voorgenonen om ten opzichte van de zusterbedrijven een
voortrekkerspositie in te nemen. Vervanging moet stapsgewijs ingevoerd worden,
parallel met het onderzoek dat gedaan wordt naar ver.ran§ende-materialen.



39

Sanenvatting
Bij de RET rijden 30 tot 40 van de 285 bussen waarop asbestvrije remvoeringen
zijn gemonteerd. Na diverse experinenten is de RET tevreden over het
asbestvrije materiaal dat nu wordt gebruikt. 0m vervanging te stimuleren is
volgens de RET een aktiever beleid vanuit de 0verheid noodzakelijk.

5.4 Directoraat-Generaal van de Arbeid

Tnformatie over de organisatie
De dienst arbeidsinspectie is onder neer belast met het toezicht houden op de
nalevi.ng van de arbeidswet 1919, de arbeidsomstandighedenyet 1980, de
veiligheidswet 1934 etc. Zij doet onder meer onderzo.ek en geeft voorlj.chting op
veiligheidstechnisch en op bedrijfs- en beroepshygiënÍsch gebied. Publi.caties
op het gebied van asbest zijn onder andere de P-bladen (zie bijlagen).

Techdsch aspect
Ten aanzien van vervanging plaatst DGA enkele kanttekeningen:
L. 0p de werkvloer zijn neestal voldoende beschernende apparaten aan-

vezíg.
2. Het neeste stof verdwijnt tiJdens het rijden in de buitenlucht. Het is dus

vooral een milieuprobleem en veel- minder een probLeem op het gebied van
arbeidsomsÈandigheden .

3. Stof uit een remtrommel is amorf. Tijdens het meten is nooit gebleken dat er
niet anorfe vezels aanwezig waren. Ook bij autobusdiensten blijkt uit de
netingen dat de hoeveelheid asbest onder de norm blijft.

4. Ook bij asbestvriJe producten zaL afzuigapparatuur aanwezig moeten zijn
(volgens de ARBO-wet moet stof altijd verneden worden).

Verder wordt gesteld dat bij personenautors het asbestprobleem zo goed a1s
verdwenen is, in tegenstelling tot vrachtwagens en autobussen. De grote
barrière om in deze branche over te gaan op gebruik van vervangende materiaLen
is de velligheid (vooral bij liften en kranen is het noodzakelijk een veilig
product te hanteren). Veil-igheid van verkeer en product staan immers voorop.

Econonisch aspect
De prijs van asbesthoudende producten blijkt lager te zijn. De woordvoerder kan
zich voorstellen, dat de autoindustrie zich de gebeten hond voelt. lrlaarschijn-
lijk moet de autoindustrie opdraaien voor de kosten.
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Organi saSorisch asPect
Het DGA onderhoudt contacten met:
- VROM (het afvalprobleem)
- Keuringsdienst voor l,laren
- Economische Zaken (t.a.v. handelsbelenmeringen). TNO

- DIÍV (in Rotterdam)
De l"íAC-waarde wordt mede door de medische dienst van het DGA bepaald. Deze
nedische dienst zit ook in de }ÍAC-commissie.
Het asbestbesluit is voor de EEG aanvechtbaar. Volgens het DGA is het
asbestbesluit eigenlijk een overtreding. Maar, binnen de EEG heeft men de
maatregel getolereerd. Volgens het DGA is Duitsland een trendsetter. Nederland
is afhankelijk van de naatregelen die Duitsland neemt. MeÈ andere woorden,
Nederland noet DuitsLand volgen in zijn maatregelen t.a.v. asbesthoudende
produkten. Als gevolg daarvan wordt er door de Nederlandse overheid eenttlaisser fairetr houding aangenomen. De invloed van Duitsland gaat zo ver, dat
indien Duitsland asbest vervangt, geheel Europa zal volgen.
Ten aanzien van de controle voorziet het DGA nog problemen. De etikettering is
nog niet zoals het hoort. Organisatorisch is hieraan niet te voldoen. In
Duitsland worden autors na enkele jaren opnieuw gekeurd. 0p die manier is het
mogelijk te controleren, of er andere produkten dan asbestvrije rem- en
frictlematerialen gebruikt zijn. Indien Duitsland gaat vervangen za1 dit
gevolgen hebben voor enkele Nederlandse bedrijven. Al-s voorbeeld wórdt genoemd
Tormos. Dit bedrijf levert monenÈee1 voor 90% aan Duitsland. Voor Porter is de
belangrijkste afnener de autoindustrie. Nederland spee1t in de asbestdiscussie
geen zelfstandige ro1. Indien Nederland zel-fstandig over zov gaan op
vervanging, dan bestaat de kans dat enkele bedrijven ons land gaan verlaten. Aan
de ander kant moet diezelfde industrie wel klaar staan orn indien Duitsland
asbesthoudende produkten verbiedt, over te gaan op de produktie van asbestvrije
rem- en frictiematerialen. Aangezien Japanse automobielfabrikanten een grote
afzetmarkt hebben in de VS, volgen zij de maatregelen die in de VS genomen
worden.

Samenvatting
Volgens het DGA moet Nederland geen luaatregelen nemen; ons land is afhankelijk
van andere landen. Daarnaast valt het alIemaal we1 mee met het gezondheids-
probl-een; metingen wijzen immers uit, dat de vezel amorf wordt,.

5.5 Riikskeurinssdienst voor het wesverkeer

Àlgemene infornatie
Bepaalde voertuigen zj-jn goedgekeurd met asbestvrije remvoeri.ngen. Bij
periodieke keuringen wordt echter niet gekeken naar de soort renvoeringen. De
consunent kan dus na de typekeuring alle merken en soorten retrvoeringen op de
auto laten monteren. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat als een
remvoering een periode is gebruikt hieraan niet meer te zien is of deze van
asbestvrij of asbesthoudend nateriaal is gemaakt.
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Indien vrachtwagenbedrijven overgaan op gebruik van asbestvrije remvoeringen
is dit vanuit economische notieven. Asbestvrije remvoeringen zijn narnelijk wel
duurder, maar gaan langer mee. Een vrachtwagen hoeft hierdoor ninder lang
buiten bedrijf te zijn: in plaats van om de 6 weken betekent dit om de 6 naanden
naar de garage. Bij veel bedrijven die asbestvrije naterialen mont,eren verkeert
dit nog in een experimenteel stadium. Vanuit de Keuringsdienst zijn voor
bepaalde typen vrachtwagens asbestvrije remvoeringen goedgekeurd. Bij deze
keuring gaat het om de dikte van de remvoering.
Asbestvrije remvoeringen voldoen goed aan het stadsverkeer. Zo rijdt de
Groningse politie met asbestvrije naterialen. Tot sl-ot wordt opgemerkt dat de
consunent bij de aanschaf van nieuwe remnaterialen op de prijs 1et en de
goedkoopste naterialen op de auto gemonteerd wil hebben.

5.6 Saab

Tnfornatie oyer de organtsatie
De Saab-importafdeling Nederland is gevestigd te Vianen. Zowel onderdelen als
autors worden vanuit Zweden geïnporteerd. Sàab-Zweden laat onderdelen maken
door verschillende firnars verspreid over de wereld (bijvoorbeeld Australië en
de Verenigde Staten). Deze materiaLen troeten echter wel aan de Saab-criteria
voldoen. De Saab vestiging in Vianen levert onderdelen aan Nederlandse deal-ers.
Aangezien Saab zijn autors uitrust met schijfremmen (dit geldt voor autofs
vanaf 1982) worden aLLeen rembLokken geÏmporteerd. Deze zíjr. vo1-1edig
asbestvrij.
De koppelingsplaat bevat nog wel asbest.

Technisch aapect
Saab is in 1978 begonnen te experimenteren met het vervangen van asbest, in
remmaterialen. In 1982 waren de resultaten zodanig, dat Saab asbestvrij kon
leveren voor wat betreft de remmen.
Daarvoor waren er nog al-lerlei problemen:
- de remschijven trokken krom doordat de temperatuur te hoog opliep
- de remciLinder had een te hoge temperatuur
- de schijf ging trillen
- bij vochtig weer functioneerden de remmen slecht. Dit probl-eemwas na één keer
op de remmen trappen rropgelostrt.
Het materiaal dat momenteel gebruikt wordt, is kwalitatief goed. Irlel zijn er nog
enkele bijverschijnselen zoaLs het piepen van de remmen. Dit soorÈ bijver-
schijnselen hebben geen gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Bco,nomtsch aapect
Voor wat betreft de verkoop van asbestvrije producten, zien de woordvoerders
van Saab de volgende belemmeringen:

Het door Saab gebruikte materiaal is anderhalf naal zo duur. De kLanten zijn
dus geneigd om bij reparatie of vervanging van remmaterialen een goedkoper
asbesthoudend product te kopen.
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De klanten en gebruikers worden alleen bereikt via vakbladen en fol-ders
(bijvoorbeeld reclamefolders van Saab autors). Van een grootscheepse
reclame-campagne is zeker in Nederland, absoluut geen sprake. Dit in
tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar op dit gebied we1 reclame-
campagnes worden gehouden.
MomenteeL vindt er binnen Nederland een marktverdeling plaats ten aanzien
van verschillende auto-onderdelen. Rembl-okken zijn een prijsbreker, dat wil
zeggen dat er steeds meer bedrijven komen die zich specialiseren in
reparatie, onderhoud en vervanging van een bepaald onderdeel, in dit geval
de renblokken en remvoeringen. Dit zelfde is reeds gebeurd met uitlaat-
pijpen. De concurrentie wordt hierdoor steeds groter. Het Leveren van
duurdere remblokken is voor veel garages daardoor ni.et aantrekkelÍjk.trBeunhazerij maakt bovenstaande problènen-er niet gemakkelijker optt, ald--us de

woordvoerders van Saab.

Organisatorisch aspect
Saab staat bekend als een veilige auto. Die naam willen ze hooghouden. Vanuit de
achtergrond van de strenge Zweedse veiligheidseisen verricht Saab onderzoek
naar:
- de veiligheid van de auto (in het verkeer)
- mate van nilieuvriedelijkheid
Volgens Saab zíjn asbesthoudende remblokken niet milieuvriendelijk. De
asbestvrije producten voldoen wel aan die eis, en zijn daarbij nog veilig ook.
De kl-ant moet gebreken als piepen maar voor lief nemen. Saab weigert op dit punt
concessies te doen. Tevens zegt Saab ook rekening te willen houden met de
monteurs op de werkvloer. Men heeft met Saab-deal-ers we1 contact op dit gebied.
Dealers worden af en toe gewezen op de gezondheidsbedreigende aspècten van het
werken in garages. Saab Nederland doet zelf geen onderzoek naar verbeteringen
van de Producten. Het beleid ten aanzien van deze materie wordt vo1-1edig bepaàla
door Zweden.

De Zweedse overheid heeft net haar veiligheidseisen er mede voor gezorgd dat
autofabrikanten op zoek zijn gegaan naar alternat,i.even voor asbest. Saab
Nederland is dus zeer afhankelijk van de Zweedse situatie. Ten aanzien van de
Nederlandse situatie vindt Saab, dat de overheid concreLe naatregelen Boet
nemen. De woordvoerders van Saab vinden dat de autobranche te vaak de schuld
krijgt van problemen op het gebied van schadelijke stoffen en milieu
(bijvoorbeeld zure regen). De autofabrikanten woiden geacht de nodige
naatregelen te nemen om het probleem op te Lossen. Volgens Saab is dit fout. De
overheid noet (drringende) maatregelen nemen ten aanzien van de asbestwetgeving
in Nederland. Van de autobranche kan men niet verwachten dat zij zal aanietten
tot een verandering van de huidige situatie.
Ten aanzien van de etikeÈtering het volgende. Het is, volgens Saab, onmogelijk
de producten te controleren, zeker wanneer de rembl-okken al in gebruik zijn. Bij
een gebruikt remblokJe is niet te achterhal-en of het asbest bevat. Tevens is
onduidel-ijk wie di.e controle noet uitoefenen. De Keuringsdienst voor I'Iaren?
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Sanenvattlng
Zweden kent een strengere asbestwetgeving in vergelijking net de wetgeving in
Nederland. Saab, als Zweeds bedrijf, voldoet aan deze strengere eisen. Daarom
zijn Saab aulors sinds 1982 uitgerust met asbestvrije remmaterialen.
Ook Nederland moet, volgens Saab, naar een strengere asbestwetgeving toe.
Vanuit de Overheid is het daarom noodzakelijk dwingende naatregelen te nemen.

5.6 Tormos

Inforuatie over de organísatie
Nederland kent drie bedrijven die rem- en fricLiematerialen produceren:
- Ren- en Frictie b.v. te Heerhugowaard
- Porter te Klazienaveen (dit bedrijf produceert vooral koppelingsplaten)
- Ïormos te Beverwijk.

Vanwege de hoge invoerrechten voor grondstoffen heeft Tormos verschillende
vestigingen in het buitenl-and (Trinidad, IndonesiË, Zuid-Afrika, Egypte en
Singapore). Tormos produceert voor het grootste deel voor de buitenLandÈà markt
(vooral Duitsland).
De directeur van Tormos, Dhr. Bernard, is de grootste aandeelhouder van het
bedrijf. In het bedrijf zijn 120 nensen werkzaam. het merendeel van de
werkneners is uit het buitenland afkonstlg: Itgoede Hollandse jongens zijn voor
dit werk niet meer te vinden[. Aansluitend merkt de adjunct-dirèctéur op àat het
krijgen van goed personeeL een probleem is voor het bedrijf. Het bedri3f heeft
te naken met een groot verloop. Door dit verloop is er een tekort aàn kader
ontstaan. 0m het probleem van het grote verloop op te lossen heeft Tornos een
contract met het uitzendbureau: tttwee maanden kan Tormos jonge Nederlandse
knapen !n zlcht nemen oln te kijken of een kaderfunctie tot de mogel-ijkheden
behoortrr.0p de vraag of ook buitenlanders en vrouwen een kaderfunctie-kunnen
vervullen wordt geantwoord: trEén van de voormannen is een Turk. Vrouwen
bezetten de laagste functies: inpakken en cont,role. Het bedrijf heeft probl-emen
met de vrouwen omdat ze te veel met mannen bezig zíjn, Daarnaast is het nerendeel-
van de vrouwen van Turkse afkomst. A1 met al zijn er geen geschikte vrouwen om
een kaderfunctie t,e vervullentt. Naast het grote verloop kent het bedrijf een
hoog ziekteverzuinpercentage: 332. Het is hoger geweest z 407[. Oorzaàk is
volgens de dÍrecteur tocht. ttDaarnaast speelt nee dat als een Turk zich ziek
voelt dat elenentair is, een aanwijsbare klacht kunnen ze niet noemen; ze z]-jn
gewoon ziek. Ook zijn vrouwen vaak ziek, en als ze dat niet zijn dan doen ze niót
zoveeltr. Eén persoon in het bedriJf heeft astma: rrDit komt niét door het werken
met asbest. Hij staat namelijk in de hoek van de fabriek waar niet met asbest
wordt gewerkt. Hij kont dus niet met asbestvezel-s in aanraking[. Op de vraag of
het werk zelf interessant of leuk is, antwoordt de adjunct-dir"cieur dat el-ke
taak, hoe eentonig deze ook is, heel goed gedaan kan woiden of je kunt er met de
pet naar gooien. Eigen inzet bepaalt of Je je werk leuk vindt. Hèt heeft meer met
notivatÍe te maken.
Afhankelijk van de economj-e zijn nensen in het bedrijf georganiseerd. Gaat het
goed da-n zijn nensen lid van een vakbond. Het bedrijf heeft geen ondernemings-
raad: ttdat is niet nodig omdat we probletren net de ,oorrarrnen besprekentÍ.
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Voorlichting en informatie worden in het Turks vertaald. Over de gezondheids-
gevaren van het werken met asbest wordt geen infornaLie gegeven. hlel krijgen
werknemers stofnaskers. Opvallend, volgens de adjunct-directeur, is dai-de
Turkse werknemers het snuitje wel dragen, terwijl hun Nederlandse collegars ditniet doen. In het bedrijf is tevens een afzuiginstal-latie aanwezig die
goedgekeurd is door de arbeidsinspecti-e. De arbeidsinspectie komt regelmatig
voor controle op bezoek.

Technisch aspect
Tormos produceert voor de binnenlandse markt a1l-een asbesthoudende naterial-en.
Slechts O.OIZ van de productie is asbestvrij. Dit kleine deel wordt
geëxporteerd. Volgens ds adjunct-directeur ts eà goede vervanging nog niet
nogelijk. Verschillende probl-enen spelen hierbij een ro1. HeC producl dat
Tormos met vervangende materialen heeft vervaardigd veroorzaakt een te grote
wartrte-ontwikkeling, waardoor de remolie gaat koken. Daarnaast vereisÈ het
verwerken een andere werkmethode die technisch geconpliceerder is.
A1s l-aatste probleempunt wordt het piepen van de iemmen met vervangende
materialen genoernd. Ïormos beschikt over een eigen testlaboratorium en heeft
een chemicus in dienst. Dit laboratorium voert ook tests uit voor andere
fabrieken. Indien asbest vervangen wordt, dienen ook de andere ingrediËnten
waaruit de remnaterialen bestaan aangepast te worden.
Productieproblemen zijn er niet. Het mengen en persen van de producten is
technisch echter wel- moeilijker. De technologie is nog niet vei genoeg. De
Eevaren van asbestvrije producten zijn groter dan die van asbeàthouàende
producten. De adjunct-directeur verwijst naar een busongeluk in Zweden,
waarbij op de bus asbestvrije remmen waren getronteerd. ttDe vèrkeersveiligheid
van de asbestvrije materialen is niet gegarandeerdrr.

Ecoaonisch aspect
Remmaterial-en met, vervangende stoffen zijn 2002 duurder in vergelijking met
asbesthoudend materiaal doordat de grondstof die ter vervanging van aÀbest
wordt gebruikt zo duur is. Door dit prijsverschil speelt Éet-economische
argument om niet op vervanging over te gaan een bepalende ro1: ttde klant moet dit
duurdere product betalen. Je bent van je klant afhankelijk ten aanzien van het
behouden van Je narktpositÍerr.

Gezondheidsaspect
Tormos stelt zich op het standpunt dat de gezondheidsgevaren door gebruik van
asbest en asbesthoudende naterialen wel meevallen. 0n gLzondheidsreàenen hoefÈ
asbest niet vervangen te lrorden. Een vergel-ijking wordÉ getrokken tussen asbest
en landbouwgif (de adjunct-directeur was vroegèn werktaan in de landbouw).
Landbouwgif kan best kankerverwekkend zijn; naai wat is dat tegenwoordig niet?
Andere industrieËn produceren imme." ooi. itrotzooitt. Het g"rïg. percentage
asbest in remblokken vornt geen bedreiging voor de gezondtreia; as-bestcement is
veel gevaarlijker. Gezien dit standpunt ziet Tormos geen noodzaak werknemers te
informeren omtrent gezondheidsgevaren van het werken tret asbest. De informatie
die de adjunct-dÍrecteur heeft, kont uit tijdschriften en onderzoek van het
D.G.A. (rapport van mevrouw Akkersdijk).
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Ten aanzien van de discussie of werknemers in garages aan asbestvezel-s
bLootstaan, refereert hij aan een onderzoek dat in 1976 door de TH te Twente is
gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat monteurs nieÈ aan asbestvezels blootstaan
omdat asbestvezeLs door de grote hitteontwikkeling van de r€mm€rr hun structuur
verLiezen en amorf worden. De amorfe st,ructuur levert geen gevaar op voor de
gezondheid. Tevens hebben asbestziektes een lange latentietijd. Daardoor is de
veroorzaker van de ziekte moeilijk te bepalen.

Organisatorisch aspect
Tormos onderhoudt geen contacten met garages, wel- met:

Rockwool/LapÍnus:
in samenwerking net dit bedrijf worden experimenten uitgevoerd naar
vervangingsmogelijkheden van asbest door steenwol in remnaterialen.

Ministerie van Economische Zaken:
er wordt geprobeerd om financiering vanuit dit ministerie te regelen om de
recePtuur van vervangende naterialen verder te ontwikkelen tot een product
dat aan de eisen van veiligheid voldoet. 0udat het ninisterie alleen nÍeuwe
ontwikkelingen financieel- steunt en Tormos reeds een begin met de
ontwikkeling had genaakt, is de aanvraag afgewezen.
Vol-vo:
Tormos heeft Volvo een aanbod gedaan om hun rernmaterialen gratis in de eerste
nontage te gebruiken. Dit door Tornos als aantrekkelijk omschreven
voorsLel, is afgewezen. rrVolvo koopt liever in Zweden, want dan zit er weer
een leuk reisje aan vastrr.
T.N.0.:
contacten voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Met het bedrijf in
Heerhugowaard heeft Tormos geen contact. Dit heeft te maken met een
familievete. De adjunct-directeur stelt: ttWe moeten het dus helemaal a11een
doen, nienand helpt ons; daarom zijn wij ook een eigenwijs bedrijftt.

Sanenvattend stel-t Tormos: rrVerplichtstelling van asbestvrije reuF en
frictiematerialen is op korte termijn niet haalbaar. De gevaren van de
vervangende naterialen zíjn groter dan het gezondheidsrisico van asbest.
Tevens heb je te maken Eet een consument die een zo goedkoop mogelijke auto wil.
Als verplichting wenselijk zoLr zíjn dan zou dit vanuit de politiek geïnitieerd
moeten worden, met narne vanuit de linkse partijenrr. Tornos brengt als probleem
naar voren, dat indien asbestvrije producten zouden worden gebruikt, dit a1s
gevolg heeft dat er ook nieuwe remsyst,emen moeten worden ontwikkeld. Dit moet
door de autofabrikant worden gedaan.

Sanenvatting
Tormos produceert hoofdzakelijk asbesthoudende remmaterialen. Op korte
ternijn achten zij het niet haalbaar on over te gaan op asbestvrije materialen.
De asbestvrije producten voldoen niet aan de technische en economische eisen
die Tornos aan haar product stelt.
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5.8 Porter

Infornatie over de organlsatie
Porter Nederland te Klazienaveen is een onderdeel van Porter Amerika. In
Pittsburg zetel-t het hoofdgebouw. Porter Nederland kan niet zelfstandig
functioneren. Van dag tot dag 1s rapportage naar het noederbedrijf verplichL.
Porter Nederland maakt deel uiË van de Thermoid divisie. Deze produceert
frictiematerialen en rubberproducten (slangen bijvoorbeeld). Het hoofdproduct
is koppelingsplaten.Het bedrijf te Klazienaveen is een overgenomen fanilie-
bedrijf. In het bedrijf werken 75 mensen. In de periode L977-1978 was de
arbeidsmarkt overspannen. Porter kon toen geen personeel krijgen en zodoende
zijn er toen veel vrouwen aangenomen. Bezwaren hiervan zijn de gezondheids-
risicors voor vrouwen door het werken met l-ood en de zvare belàsting die dit werk
net zich meebrengt. Vrouwen zitten in de uitvoerende functÍes, niet in
niddenkaderposities. LZZ Van de werknemers komt uit het buitenland: Duitsers,
Pakistanen, Turken en ltalianen.Het bedrijf fabriceert koppelingsplaten.
Asbestvrije remvoeringen worden ingevoerd vanuit de Verenigde Staten.
Afvallozing van Porter gebeurt bij de VAl"Í-stortplaats te lrlijster. Bij de
fabricage va-n koppelingsplaten zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om gezond-
heidsrisicofs toL een nini.mum te beperken.Ter bescherminglan de r*erkneners is
een afzuigsysteem geïnstalleerd, goedgekeurd door de arbeiidsinspectie. Porter
werkt samen met de arbeidsinspectÍe op zowel fabriekstechnisch als milieu-
technisch gebied. De arbeidsinspectie komt regefunaLig kijken en geeft
adviezen.Jaarlijks worden de werknemers geneeskundig onderzocht op lood en
asbest. Tot opheden is nooit een ziektegeval geconstateerd. De controle wordt
uitgevoerd door de B.G.D. te Emmen. Het ziekteverzuim Ligt in het bedrij op
6r52. Binnen het bedrijf is een ondernemi-ngsraad en veiligheidscommissie.-Vià
literatuur, cursussen en vragen houden zLj zích op de hoogte van de problemen
b-innen het bedrijf. Afhankelijk van de economie zijn werknetrers georganiseerd.
l,laÈ betreft het werken 1n garages stelt de adjunct-directeur dat het monteren
van koppelingsplaten geen probleem geeft ten aanzien van de gezondheid.
Koppelingsplaten xnoeten namelijk slechts om de 10O.0OO kn worden vervangen.

Technisch aspect
Vervanging Ís volgens de directie mogelijk.
geinteresseerd maar noemt een aantal bezwaren
- het schudden bij het wegrijden
- het slippen van de koppeling
0p dit moment fabriceert Porter NederLand 202 asbestvrije koppelingsplaten.
Deze zíin bestemd voor de export. Dit percenÈage is echter groeiendó. PorÈer
voorziet dat in de toekomst het merendeel van de produktie asbestvri j za1- zijn.
Grondstofleverancier van dit vervangende nateriaal is een Duitse Íirma. Het
vervangende materiaal is een combinatie van glasvezeL, aramide en koolstof-
vezel. 0p de recePtuur van koppelingspLaten zit een patent. De werkmethode met
de vervangende naterialen is vrijwel gelijk aan de oude werkmethode. Port,er
heeft een laboratoriunwaar onderzoekwordt gedaan. Tevens worden de materialen
getest op de hellingsbaan. Porter verkÈ semen met verschillende grondstoffen-
leveranciers uit Duitsland, Engel-and en de Verenigde Staten.

De automobiel-industrie is weL
van het vervangend materiaal:
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Economisch aspect
0p dit rnoment wordt de markt van vervangende produkten herverdeeld. Port,er kan
gemakkelijk aan de stri5d deelnemen ondat zij asbestvrij kunnen l-everen. Deprijs voor vervangend nateriaal IÍgt hoger, nanelijk f 30r- per kiLo, in
vergelijking met f 10r- per kilo asbesthoudend materiaal. Niet de klant, maar
de autofabrikant moet dit betalen. In de Verenigde Staten is wel veel vraag naar
asbestvrije koppelingsplaten. Porter levert monenteel aan Duitsland en ZwLden.
Porter Nederland anticipeert zo veel mogelijk op een eventueel asbestverbod.
Hoewel de eisen in de Verenigde Staten minder zíja, Í-n vergelijking met de
Nederlandse producteï-sen, worden nieuwe productén zoals aébesivrije mate-
rial-en veel commerciiiler gebracht. De fabrikant brengt het daar als eln beter
product. Indien een reclamecampagne nÍet succesvol is schrikt men in de
Verenigde Staten niet terug on 6 maanden later opnieuw een cempagne te starten.
In Nederland is zoiets niet mogelijk.

Gezondheidsaspect
Ten aanzien van de anorf-di.scussie, brengt de directeur naar voren dat hij het
denkbeeldig vindt dat de vezels door de blootstelling aan hoge tetrperaturen hun
asbeststructuur verliezen. Verder meldt hij dat het grootstè deel van de vezel-s
hechtgebonden in het nateriaal zijn verwerkt, zodat de vezels niet in de
buitenLucht terecht kunnen konen. Hij vindt over het aLgemeen dat rtde gevaren
schromeliJk overdreven wordenrr.
Porter onderhoudt geen contacten net garagebedrijven.

Organisatorlsch aspect
Veel informatie krijgt de directeur via infornele kanalen. ttDe informatie
gebruik je zeLf, het 1s een soort gentlenenrs agreementr. Informatie-
uitwisseling tussen autofabrikanÈen is moeilijker, en daardoor ninder, vanwege
de concurrentie. Infornatie-uitwÍsseling tussen leveranciers van auto-
naterialen komt vaker voor. De contacten met tussenhandelaren en de
autoindustrie zijn vrij goed.
Porter wacht --op een naatregel van de overheid on vervanging van asbest te
bespoedigen: ttDe overheid moet in deze discussie de knoop do--ortrla*entt. Vanwege
markt-econom:ische redenen en volgens de adjunct-direcleur vanwege ttmiliei-
technische redenenrr, troet een verbod op asblstgebruik zo snel mógelijk van
kracht worden.

Saneuvatting
Porter produceert hoofd-zakelijk koppelingsplaten. Porter kan asbestvrije
materiaLen leveren. Indien de overheid een wettelijk maatregel inzaËe
asbestvervanging invoert kan Porter versneld asbestvrij leveren.'
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5.9 Rockwool/Lapinus

Informatie over de organlsatie
In L975 is het bedrijf begonnen met de ontwikkeling van steenh,ol als
asbestvervangende grondstof. IIet grootsLe toepassingsgebied was de cenent-
industrie. Eternit zag vanuit technisch en economisch oogpunt geen reden om
asbest te vervangen en wilde de Rockwool-vezeLs niet gebruiken. Steenwolvezels
werden nel in biturnen en andere producten verwerkt.In de jaren 1975-1980 gaat
Rockwool verder met de ontwikkeling van een asbestvervangende vezel. Zíj
probeert de narkt Ee bewerken on de vezels ter vervanging van asbest te
gebruiken, echter met weinig succes. Alleen voor brandwering worden Rockwool-
vezels gebruikt. In L982 gaat Rockwool zich richten op rem- en frictie-
naterialen.

Techotsch aspect
Sinds 1982 is een goed alternatief voor asbest, namelijk steenwol, voorhanden.
Steenwol heeft daarvoor een ontwikkeling doorgenaakt:
1. Slakkenvol (steenwol van hoogovenslakken). Dit is oud materiaal, ontn"ik-

keld in Duitsland tijdens de Tweede hlereldoorlog. Doordat de invoering van
ruwe asbestvezels niet treer mogelijk was, is Duitsland noodgedwongen
asbestvrije naterialen gaan ontwikkel-en.

2. Diabas gesteente. Vervolgens is Rockwool overgestapt op de ontwikkeling
van diabas gesteente. Als probl-een wordt vaak naar voren gebracht dat dit
gesteente moeilijk te verwerken is. Door continue bijstelling l-ijkt de
steenwolvezel op asbest,vezels en heeft de steenwolvezel goede frictie-
eigenschaPpen. De steenwolvezel is nu zodanig ontrrikkeld dat zij voldoet
aan de eisen die de fabrikant (biJvoorbeeld Tormos) aan deze vervangende
grondstof stelt.

EcononÍsch aspect
9OZ Van de produkten die nu asbest bevatten kunnen asbestvrij worden
gefabriceerd. Als economisch nadeel wordt de veel hogere kostprijs genoend van
asbestvrije producten. Volgens de woordvoerder van Rockwool noet bij deze
berekening in aannerking worden genonen dat nu ruwweg 402 asbest nodig iJtegen
2OZ steenwol-. Het eindproduct hoeft hierdoor volgens Rockwool nàuwelijks
duurder te worden .

Gezondheidsaspect
Rockwool stelt zich op het standpunt dat asbestvezels schadelijk zijn voor de
gezondheid; een IogÍsch standpunt, zíj leveren imers het alternatief.
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Organisatorisch aspect
Rockwool onderhoudt veel contacten. Als conmercieel bedrijf is dat ook
noodzakel-ijk:

Tormos:
In samenwerkÍng net deze industrie doen zíj experimenten betreffende
vervangingsnogelijkheden van asbestvezels door steenwolvezels in rem- en
frictiematerialen.
Il{O-I'lageningen:
Voor informatie ten aanzien van experinenten tret frictiematerialen
Veiligheidsinstituut :
Voor infornatleverwerving op het gebied van ontrikkelingen in de asbestdis-
cussie (wetteliJke bepalingen, etc.)
Autonobielindustrie

Wetgeving is van cruciaal belang. ZoLang een verbod op gebruik van asbest niet
van kracht is zal de vervanging vertraagd worden vanwege de comerciëLe
belangen die met deze problematiek samenhangen. Oplossing voor het asbestpro-
bleem wordt gezien in een aanpak zoals in Zweden: een wetteliJke regeling net
sanctiemogeli jkheden.

Sanenvatting
Rockwool produceert als vervangende grondstof voor asbest steenwol. Gezien de
schadelijkheid van asbestvezels noet vervanging worden bespoedigd. Wetgeving
is van cruciaal belang.

5.10 Profilta

Àlgeuene lnforuatLe over de organisatLe
Profilta inporteert sinds 1979 asbestvrije naterial-en. Profilta vertegen-
woordígt in Nederl-and Scan Pact. Dit bedrijf was voorheen onderdeel van John
Manfield. Ook dat bedrijf heeft Profilta vertegenwoordigd. l,lanfield produ-
ceerde remvoeringen in ro1len en blokken, voor gebruik in havenkranen, lieren
en liften. In 1970 werd het asbestprobleem in de Verenigde Staten manifest. John
IÍanfield stootte de de Scan Pact afdeling, welke de asbesthoudende naterial-en
produceerde, af. Deze afdeling is nu voor zi..chzeI,f begonnen, en produceert o.a.
asbestvrije rer en frictiematerialen.

Technísch aspect
Profilta begeLeidt diverse projecten op het gebied van remvoeringen in bussen
zoals bij de GW (Utrecht), IITM (Den Haag) en de BBA (Noord-Brabant). HeÈ
belangrijkste experiment dat men begeleidt is dat bij de RET (Rotterdam). Daar
rijdt ruen nu per bus 70.000 krn met asbestvrije remmen. Het grootste probleem
l1gt volgens Profilta bij het gebruik van de renprofessor. Daar komt bij
bewerking van de remvoering het oorspronkelijke nateriaal vrij. Maar ook het
vervangende product heeft zo zíjn problenen. Bij de GW is men gestopt net het
experiment.
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De gI-asvezel die daar gebruikt werd ter vervanging van asbest, had bij sommigen
huidirritatie tot gevolg. Bij de RET is dit probleem ondervangen door monteurs
die Last hadden van irritatle, niet meer in te zetten voor werkzaamheden aan
remvoeringen. Metaalvezels geven volgens Profilta probleneni deze lassen zich
vast door de grote hitte. Algemeen geldt voor vervangende materialen dat de
montage noeilijk j.s: rrhet, luistert allemaal wat naur{erti. Het bakproces doet aan
alchemie denken. Nadeel van asbestvrije renvoeringen is dat er in plaats van
klinknagels rrproppenrr worden gebruikt. Dit benoeiliSkt de montage. lrlel wordt
het remoppervlak vergroot. Ook bij Hoogovens heeft men asbesthoudende
producten voor een groot deel vervangen. Het probleem is daar, dat er veel open
remnen zijn. Slijtstof komt dus zeer genakkel_ijk vrij.

Bconomlsch aapect
Het prijsverschil tussen verschillende asbestremvoeringen is groot. Dit hangt
nede af van het aandeel rubber. IIoe groter dÍt aandeel, des te goèdkoper zíjn zé.
De woordvoerder, in zijn functie als hoofd van de afdeling fiictienateriàlen,
moet zelf hard vechten om zijn producten binnen de eigen organisatie (Profilta)
te verkopen. Men zÍt niet t,e wachten op asbestvrije producten. De markt van
remvoeringen is wild dat wil zeggen men kan in principe inkopen wat men wil. Hetis daardoor moeilijk te controleren welk nateriaaL er op een voertuig is
gemonteerd.

Orgaoisatorisch aspect
Profilta lnporteert en verkoopt Anerikaanse producten. Informatie is niet
alleen opgedaan via vakliteratuur en dergelijke, naar is vooral verkregen uit
Anerikaanse bronnen. Volgens Profilta is in de Verenigde Staten asbàst als
probleem veel eerder erkend. Mede ondat in de Veienlgde Staten zích
asbestmijnen bevi.nden, werd nen daar veel eerder geconfronteerd met de
gevolgen. Profilta heeft in Nederland diverse contacten met andere organi-
saties die experinenteren met asbestvrije producten. Profilta weet te mèlden
dat Shell enlloogovens a1 asbestvrije produkten gebruiken voor hun materiaal op
bijvoorbeeld het fabrieksterrein. Bij haar pogingen nieuwe markten tó
ontdekken, stuit Profilta regel-matig op bedrijven waar het gebruik van
asbesthoudende remvoeringen zorgt voor gezondheidsbedreigendl arbeids-
situaties. Bii kraanmachinisten (ook we1 het zwarte korps genoànd) wordt door
de n'ind renstof de cabines ingeblazen. Ook bij het werkén nit lieren komt veelstof vrij.
De overheid moet ttgewoontr een verbod op asbesthoudende produkten invoeren.
Maar, ook de q,6nsrrmgnf kan een belangrijke factor zijn àoor te vragen naar
asbestvrije produkten. Profilta verwacht dat bedrijvèn die nog dwarÉ lÍggen
(DAF) binnen niet a1 te lange tijd ook met vervangendànaterialen-zullen komén.
DAF experinenteert nu al- volgens Profilta. Profilta is er in ieder geval- van
overtuigd dat vervanging op dit moment in de meeste gevallen heel goed mogelijk
is.

Samenvatting
ProfiLta inporteert asbestvrije remmaterialen. In veel gevallen kunnen
asbesthoudende material-en worden vervangen. 0m vervanging te bespoedigen moet
de overheid een verbod op gebruik van asbesthoudende 

-produkten 
invoeren.

Profilta vindt daarnaast dat de consument beter geïnforrneàrd moet worden over
asbestvrije materlaLen.
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5.11 Scania

Infornatie over de organieatie
Scania-Zwolle heeft 1200 werknemers. Het is een assenblage bedrijf. Onderdelen
uit Zweden worden in Nederland in elkaar gezer (de cabine wordt in zijn geheel in
Nederland genaakt).

Techdsch aspect
De remvoeringen zijn asbesthoudend. In Zweden is men nog op zoek naar een
asbestvrij vervangingsnateriaal, dat ook gebruÍkt kan worden op vrachtwagens.
De rernvoeringen worden vanuit Zweden aangevoerd. In Zweden worden de
rernvoeringen in de lak gezet. Daar 1s men de tweede helft van de zeventiger jaren
mee begonnen. Daarvoor had men als beschermende apparatuur een afzuiginstal-
latie (geinstalleerd in samenwerking met Tï'10). De remvoeringen zijn nurstofvrijt en ze vormen geen probl-eem op de werkvloer van het assemblagebedrijf
(sLechts een enkele keer komt heÈ voor dat de remvoering nog wat moèt wordén
bijgevijLd). Tijdens het remmen sliJt deze laklaag eraf. Daardoor is het
probleem op de werkvloer van garages wel aanwezig. Daar kont bij dat er vaak
onder hoge tijdsdruk gewerkt moet worden, waardoor bescherrnende maatregelen
niet kunnen worden genomen.Momenteel is het asbestgehalte bij Scania
remvoeringen 4OZ. In Zweden wordt door het laboratoriuo van Saab-Scania
onderzoek gedaan naar vervangende materiaLen. Het eventueel produceren van dat
materiaal wordt uitbesteed. Scania vermoedt dat nen binnen twee jaar een
asbestvrij produkt heeft, ontr+rikkel-d. Indien er een vervangend product gevonden
wordt, gaat men direkt over op vervanging (zowel in Zweden, aLs in Nederland).

Organtsatorisch aspect
Men heeft heeft een brochure gemaakt over asbesthoudende material-en ten behoeve
van werknemers in garages. Men krijgt zo goed al-s geen informatie van dealers
over het werken met asbesthoudende materialen. Chauffeurs worden door middel
van het chauffeursboekje gewaarschuwd voor gevaar van asbest in remvoeringen.
Contacten met de RET heeft Scania niet. Volgens de woordvoerder zijn
vrachtwagens, wanneer het om remvoeringen gaat anders dan bussen. Vooral
stadsbussen hebben een ander rtj- en remgedrag als vrachtwagens. Contacten met
de Arbeidsinspectie zijn er weL; regelnatig vinden bedrijfsonderzoeken pl-aats.
Scania Nederland is een zelfstandig bedrijf. Maatregelen van de Nederlandse
overheid worden opgevolgd, ook ten aanzien van vervanging van asbest, (rrhet is
immers een wetsgetrouw bedrijfrr). Scania Nederland zaL zeLf geen stappen
ondernemen.

Econonisch aspect
Het asbestvrije product zaL volgens de woordvoerder van Scania niet veel
duurder r+orden. De woordvoerder betwijfelt of klanten vrijrillig over zuLlen
gaan op asbestvrije naterialen, zelfs al-s er door diverse producenten en
fabrikanten pogingen zouden worden gedaan om dit te bevorderen.
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Sanenvatting
Saab-Scania kan nog geen vrachtautors met asbestvrije rerulaterialen leveren.
Zodra asbesÈvrije materialen zijn ontwikkeld gaat Saab-Scania over op gebruik
van deze materialen.

5.L2 DAF Trucks

Vrachtwagens hebben ten aanzien van asbest in remvoeringen, een aparte
problematiek. De warmteontwikkeling is groter, met als gevolg dat aan
remvoeringen van vrachtautors hogere eisen worden gesteld dan aan remvoeringen
van bijvoorbeeld personenautors. Daf is voor vervanging afhankelijk van wat de
toeleveringsbedrlJven doen. Daarnaast is men afhankelijke van de wettelijke
bepalingen van de overheid.Daf houdt, volgens de woordvoerder, we1 rekening met
de werkomstandigheden van de monteurs.De RET in Rotterdam kan streven naar
vervanging, omdat de werknethode daar anders is; De remvoeringen worden
frequenter verwisseld.Een gevolg is, dat nen bij de RET neer afval heeft.
Blijkbaar zijn bepaalde stoffen acceptabel om als vervangend materiaal te
dienen. Aldus DAF. Het belangriJkste criterium blijft volgens DAF de veiligheid
op de weg.

5.13 Renault NederLand

Renault Nederland (hoofdkantoor te Amsterdam) inporteert Renault personen-
autor s.

Technisch aspect
De kwaLiteit van vervangende produkten is nomenteel niet optimaal. Er is sprake
van een hogere slijtage van de remschijf. Tevens piepen de remmen. De
woordvoerder vraagt zich af of men in Zweden wel zo tevreden is met wat daar
gebeurt. Volgens de woordvoerder kont de veiligheid bij gebruik van asbestvrije
rennaterialen in gevaar. Remrevisie komt vooral voor bij vrachtwagens. Er wordt
daar veel onder tijdsdruk gewerkt.

Gezondheldsaspect
Asbest in remvoeringen Ís, volgens de woordvoerder, niet gevaarlijk. Duitse
literatuur heeft aangetoond, dat in renstof anorfe vezels zitten.

Econordsch aapect
Een vervangend produkt is duurder. De Aziatische lander kunnen diverse
producten naken tegen lage prijzen. Ze zíjn dus een bedreiging voor de
concurrentiepositie van de Europese producenten van rerrF en frictiematerialen.
Het verdrag vanRome heeft tot gevolg dat dealers andere produkten op de autots
nogen Eonteren, dan die door de autofabrikant bij de produktie op de autoworden
gemonteerd. Dat naakt het voor de auto-industrie niet genakkelijk om met een
duurder product te komen. Uiteindelijk komen de kosten aLtijd bij de auto-
industrie te liggen, nooit biJ de kIant.
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Organisatorisch aapect
Indien Nederland een asbestbesluit invoert, dat asbesthoudende rem- en
frictiematerial-en verbiedt, dan zal Renault Nederland zich hiertegen fel
verzetten. Nederland is veeL te streng met deze maatregelen. RenauLt accepteerL
wel- een algemeen E.E.G.-bes1uit. De norm die een nationale overheÍd steltr maB
niet onder de E.E.G.-norm uitkonen. Renault vindt dat de auto-industrie altijd
de schuld krijgt. Tijdens het symposium te Delft (september 1985), bleek dat de
overheid de pers bespeelt: rrTildens het symposiun werd er ueer gesproken over
het schoonmaken van een remt,rommel. 0p het journaal waarin bericht werd over het
symposiun zag je daar ook beelden van. De overheid is verkeerd bezigrr. Er moet
samengewerkt worden tussen overheid en industrieën, orndat investeringen in een
nj.euw produkt duur zijn. Tevens noet de overheid geen norn stelIen, Íutar een
daturn van j-nvoering van asbestvriJ materiaal, aldus de woordvoerder van Renault
Nederl-and.
Renault heeft ten aanzien van etikettering van asbesthoudende produkten en
voorlichting naar de werkvloer van dealers toe enige activiteiten ontwikkeld.
Reeds op 7 augustus 1984 heeft Renault een telex verzonden naar het
moederbedrijf in Frankrijk net de vraag of voldaan kon worden aan het
voorschrift ten aanzien van etikettering. Op 29 oktober 1984 kreeg Renault
Nederland de benodigde etiketten vanuit Frankrijk toegezonden. Vanaf I januari
1985 worden de remblokken in Frankrijk voorzien van etiketten. Voor de dealers
heeft tnen een bulletin opgesteld, waarin gewaarschuwd wordt voor de gevaren van
het werken tret asbest. Het noederbedrijf i.n Frankrijk adviseert het gebruik van
stofzuigers. Over het algemeen naken de werkneners niet goed gebruik van de
beschermende materialen: rrhet zit niet in het denken van de werknemerslt. De
overheid noet algenene infornatie geven over asbesthoudende nateriaLen en zich
niet alleen richten op de auto-industrie. Ook in de bouw wordt er gewerkt met
asbest. Renault denkt bijvoorbeeld aan een campagne via
Postbus 51.

Sanenvatting
Volgens Renault Nederland is asbest in rem- en frictiematerialen niet
gevaarlijk voor de gezondheid. Indien Nederland een asbestbesluit invoert
waarbij asbesthoudende rem- en frictiematerialen worden verboden, dan zaL
Renault Nederland zich hiertegen verzetten. De overheid moet zich niet a1leen
richten op de autoindustrie, maar algemene informatie geven.

5.14 IING. Importeur van Mitsubishi Motors

Mitsubishi heeft asbesthoudende remblokken, renvoeri.ngen en koppelingsplaten.
Men acht het nogelijk een tabel (in het engeLs) aan de produkten toe te voegen.
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5.15 De FNV

Infornatie over de organisatie
De FNV heeft op 25 november 1984 aan het Veiligheidsinstituut te Ansterdan het
verzoek gedaan een inventariserend onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zou
zich toespitsen op asbest in de bouw, en asbest in rem- en frictienaterialen.
Aanleiding van de onderzoeksaanvraag was het in april 1983 uitgekomen
onderzoeksrapport rrAsbest in de bouwrr van J. Timmermans.
De vraag van de Fl{V is tweeledig:
1. Wat zÍjn de technische en econonische belemneringen om asbestvervangende

materialen te gebruiken.
2. Wat zijn de belemmerende factoren rondon invoering van artikel 4 van het

Asbestbesluit. (Artikel 4 betreft het verbod asbest dan wel asbesthoudende
stoffen of produkten Le bewerken of te verwerken voor thermische isolatie,
akoestische doeleinden en decoratieve doeleinden).

De woordvoerder houdt zich onder andere vanuÍt de FNV met het asbestbeleid bezig
en zit a1s vertegenwoordiger i-n:
1. De MAC-counissie
2. International Labour Organization (IL0)

Midden juni 1985 is er vergaderd over een algemene aanbeveling inzake het
omgaan net en het tegenoet treden van het asbestprobleem. De bedoeling is
dat de lidstaten het verdrag gaan ondertekenen. Junl f986 wordt het
uiteindelijke verdrag verwacht. Opnerkelijk bij de twee voorbereidende
vergaderingen is het feit dat, meer tegenstellingen tussen landen spelen,
dan tussen werkgevers en werkneners. Dit is te verklaren vanuit het
standpunt dat Canada, de Sowjet-unÍe etc., duidelijke belangen bij verder
gebruik van asbest hebben.
Dat asbest een aflopende zaak is kan volgens de woordvoerder worden
afgeleid uit het feit dat de Smiet-Heinrich groep (Zwitsers kapitaal in
onder andere Eternit) gerd uit de asbestbedrijven terugtrekt.

3. Adviesconnissie Asbestbesluit (DGA). Binnen deze commissie houdt hij zich
bezig net:
- ontheffingsbeleid
- sloopbeLeld
- invoerj.ng c.q. belemmerÍngen rondon arti.kel 4.

Gezondheidsaspect
In de literatuur liggen de standpunten of asbest al dan wel niet amorf wordt,
uiteen. Centraal hierbij is de vraag hoe er is gemeten. De woordvoerder stelt
dat je niet zomaar kunt aannemen dat asbest géén gezondheidsgevaar opJ-evert.

Organieatorisch aapect
Het asbestprobleem noet mondiaal worden opgelost. Reden is dat bijvoorbeeld in
landen waar met asbestvrije naterialen wordt gereden een maximum snelheidgeldt. BiJ een hogere snelheÍd wordt meer wanute ontrrikkel-d waardoor het
vervangend nateriaal niet rneer voldoet.
Conclusie is dan ook dat mocht je vervangende naterialen gebruiken, een maximum
snelheid moet worden vastgesteld die ook in andere Europesè landen geldt. De FNVwil dat veivanging zo snel mogelÍjk wordt ingevoerd. -
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Sanenvatting
Volgens de FNV moeL de problenatiek van vervanging van asbesthoudende
materiaLen mondiaal worden aangepakt. Pas dan is de aanpak succesvot.

5.16 Inudstriebond FNV

industriebond houdt zich reeds jaren bezig met de discussie otrtrent gebruik en
productie van asbesthoudende naterialen. Het accent heeft net name op de
industrie gelegen. Sinds de verschuiving van de dÍscussie van indust,rie naar
werkonstandigheden in de bouw en garagebedrijven, richt de Industrlebond haar
aandacht nede op werknemers werkzaam in garagebedrijven.

De industriebond neemt een preventief standpunt in: het is niet te bewljzen dat
asbestvezel-s die in de remtrommel achterblijven geen gezondheidsrisicots
geven. Daaron moet het asbestprobleem bij de bron bestreden worden en moet de
aandacht niet op beschermende naatregelen worden gericht: trVervanging is de
enige juisÈe opLossing van het asbestprobleenrr.

5.17 De BOVAG

Ïnfornatie over de organisatie
De BOVAG is een organisatie die de belangen behartÍgt van werkgevers in de auto-
branche. De B0VAG geeft adviezen en vertaalt wettelijke rnaatregelen van de
overheid naar de leden toe. Zij verstrekt informatie ten behoeve van haar leden.
De BOYAG telt 7.100 leden, hetgeen 95i6vanhet totale garagebestand in Nederland
besLaat. Met technische en econonische aspecten ten aanzien van vervanging van
asbesthoudend nateriaaL houdt de BOVAG zich niet bezig.

0rganLsatorlsch aspect
De BOVAG neemt geen standpunt in ten aanzien van de asbestdiscussie: ttDaar is de
BOVAG de organisatie niet voorrt. lleL stelt zíj d,at a1s er vervanging nogelijk is
dit de voorkeur verdient,. Bevorderen van de arbeidsonstandigheden is nameliSk
in het belang van de leden.
De BOVAG informeert leden over asbestnaatregelen, zoals biJvoorbeeld de
implicaties van het asbestbesluit voor de leden. Tevens adviseren zij leden
over bescher-rnende maatregelen en het opnemen van deze voorzorgsmaatregelen in
het onderwijspakket van de VAM (een opleidingsinstituut voor o.a. monteurs te
VoorschoÈen).
Informatieverschaffing geschiedt via het periodieke ItBOVAGtt blad en het
geregeld verschijnende rflnfornatie voor ledenil. 0m goede informatie te
verstrekken onderhoudt de BOVAG contacten met de overheid, semi-overheid en de
RAr. (Nederlandse vereniging ttde RiSwlel- en Autonobiel rndustrie*)
De BOVAG vindt dat de overheid zich te veel met het bedrijfsleven benoeit. Zie
bijvoorbeel.d de Hinderwet en de Openingstijdenwet. Hoewel de BOVAG geen
voorstander van overheidsbemoeienissen is kan een overheidsmaatregel soms
nuttig en noodzakellJk zijn. Echter, de BOVAG ziet liever dat de industríe ze1-f
initiatief neent on over te gaan op asbestvriJe material_en.
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Samenvattlng
De B0VAG neemt niet expliciet een standpunt in de vervangingsdiscussie in. Als
het mogelijk is verdient vervanging echter weL de voorkeur. Het inltiatief
hiervoor zal in eerste instantie genotren moeten worden door de industrie.

5.18 Het CNV

Het asbest aLs probleem is opgenomen in het algemene beleid: trvervanging van
kankerverwekkende stoffenil. Het CNV heeft nooit een officiË1e uitspraaÉ gàdaart
ten aanzien van asbestgebruik. 1{e1 heeft het CNV praktische inbreng bij de
Asbestadviesconnissie lnzake het ontheffingsbeleid.

5.19 RAr

De RAI te Amsterdam is de Nederlandse vereniging ttde Rijwiel en Automobiel
Industriett. De vereniging houdt zich met de belàngèn van haàr leden bezig zoals
bijvoorbeeld problemen voortkomend uit het nieuwe etiketteringsbesluit.
Betreffende vervanging wordt opgemerkt dat de afzet voor hen een bepalende
factor is. De RAr houdt zlch verder niet net de discussie bezig.

5.20 VAI'!, te Voorschoten

De VAM te Voorschoten is een opleÍdingsinstituut voor taL van functies in het
auto- en notorfietsbedrijf. In het onderwijs wordt op het gebied van remmen
aandacht besteed aan:

Opbouw van de remmaterialen (asbestsoorten en de hoeveelheid asbest die in
de remmaterialen is verwerkt)
methode van reurevisie: - net betrekking tot remvloeistof (volgens de

remspecialist biedt dit voldoende bescherning)
- met betrekking tot afzuigapparatuur. De school

Deaandachtvoorremrevisi;ï"t.ïïï1ït"rïïJtà:t::":ÍïflffrHi"ïï:
monteur volgt.

De visie die de woordvoerder van deze opleidÍng (remspecialist) naar voren
brengt is dat zich altijd vezels (anorf of niet) in de tiommel bevinden en dat
alle stof ongezond is. HiJ signaLeert een tendens om steeds meer over te gaan op
vervangende naterialen. Het nadeel van asbestvriJe remmaterialen, naneti5k dai
ze piepen, is vol-gens hem afhankelijk van het remgedrag van de autónobitist.

5.21 Landbouw Hogeschool tíaqeningen

Vanuit de Vakgroep Gezondheidsleer wordt onder andere aandacht besÈeed aan de
asbestproblematiek. Een nedewerker van deze vakgroep zj.:t in de TNG-
asbestcotrmissie en richt zich op het bedrijfshyglËnischè beleid in algemene
zín.
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Binnen deze commissie richt de aandacht zich op het EEG-beleid dat wettelijk
ingevoerd moet worden; wat zijn de beleidsconsequenties van deze invoering, wat
wordt de ro1 van de Bedrijfsgeneeskundige dienst, wat noet de Arbeidsinspectie
aan taakuitbreiding doen. HeÈ standpunt van het ninisterie van Sociale Zaken
kan als volgt worden weergegeven: we1 erkenning van expositie bij de
asbestverwerkende industrie, naar geen erkenning van expositie binnen
garagebedrijven. Als argunent hanteert de scheikundige dienst van het DGA dat
door de warnteontw'ikkeling bij remmen de asbestvezels worden omgezet in een
anorfe structuur waardoor het geen gezondheidsrj.sicors geeft bij blootstel-
1ing. Volgens de woordvoerder wijst Duits onderzoek uit dat binnen garage-
bedrijven asbestvezels in de lucht geneten zijn. 0f je bij metingen vezels vindt
of niet hangt af van de gekozen neetmethode, vanneer er is gemeten, enwaar er is
geneten. Tot, slot van het gesprek wordt opgemerkt: ttHoe vaak zie je niet dat bij
een grote beurt van de auto de persLucht op de rentrommel wordt gezei om deze
schoon te naken, komen dan alIeen vezels Eet een amorfe structuur in de lucht?rr

5.22 TH-Delft

De vakgroep veiligheidskunde heeft voor enkele jaren een medewerker aangesteld
om zich op de asbestproblematiek te rlchten. Verschillende activiteiten heeft
de vakgroep op dit gebied ontplooid:

onderzoek (o.a. besluitvormingsproceasen vanuit nationaal, inter-
nationaal en historisch perspectief en meetmethoden).
organiseren van een symposiun trAsbestil net een overzichtstentoonstelling
over dit onderwerp.
infornatie verstrekken en individuele adviezen geven (b.v. ondersteunen
door het geven van informatie bij schadeclain procedures).

De vakgroep steLt zich op het standpunt dat asbest, a1s bewezen kankerverwek-
kende stof, een bedreiging voor de volksgezondheid is en dat daarom asbest zo
snel mogelijk noet worden vervangen.

5.23 Ri'iksuniversiteit Linbure

De Capaciteitengroep Arbeidsgeneeskunde doet onderzoek naar de arbeidsor
standigheden binnen garagebedriJven. In hun onderzoek vornt rasbest in rem- en
frictiematerialenr een klein onderdeel. De resultaten van het onderzoek zijn
nog nlet bekend.
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SA}"ÍENVATTING

De _ centrale probleenstel-ling van dÍt onderzoek kan a1s volgt worden
geformuleerd: rrl,lat zijn de bel-ennerende factoren welke vervanging van asbest ín
rem- en frictiematerialen verhinderentt. De volgende twee subproblemen zijn
hieruit te distilleren: trWat Ís de aard en omvang van het asbestprobLeen binnón
garagebedrijvenrr en rrWelke posities worden ingenonen door dè verschillende
betrokken instanties coeo groeperingen in de discussie over het wel of niet
gebruiken en vervangen van asbesthoudende rem-en frictienaterial-enrr.

In hoofdstuk 1 wordt een hisLorisch overzichÈ gegeven van de bel-angrijkste
ontwikkelingen in de asbestdiscussie in Nederland. Hieruit blijkL dat iowel
overheidsinstant,ies, industrieen, het wetenschappelijk cirquit als actie-
groePen hun invloed Laten gelden in de asbestdiscussie. In het tweede deel van
het hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de asbestdiscussie in
Engeland en Zweden. In Engeland is asbest door de druk van de publieke opinie een
onverkoopbaar produkt geworden. Zweden heeft dankzij de publleke opinie en de
ro1 van de vakbonden een vergaande wetgeving inzake asbesi. Vanaf 19gZ is het in
Zweden verboden asbesthoudende remmaterj.alen op de autors te monteren. Tot die
tijd geldt dat alleen asbesthoudende materialen gemonteerd nogen worden indien
geen asbestvriJe materialen voorhanden zljn.
Hoofdstuk 2, literatuurstudie naar werken net asbesthoudende nateriaLen in
garagebedrijven, geeft twee vi.sies weer ten aanzien van de gezondheidsgevaren
bij het werken met asbesthoudende produkten op de werkvloér. Een deeivan de
wetenschappelijke onderzoekingen geeft aan dat door de grote hitte-ontwik-
keling asbestvezels amorf zíjn geworden, dus niet Jchadelijk voor de
gezondheid. Ander wetenschappelijk onderzoek sEelt dat asbestvezeÍs altijd in
de remst,of zu1len voorkomen.

Hoofdstuk 3 doet verslag van de bezoeken aan garagebedrijven. Uit dit
orienterende deel van het onderzoek blijkt dat overwegend net asbesthoudende
materialen wordt geverkt. Voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden aan asbest-
houdende materiaLen worden niet altijd 1n acht genomen net al-s belangrijkste
argument, dat dit te veel tljd vergt.

Hoofdstuk 4, vervanging van asbest in rem- en frictiematerialen, geeft aan dat
zowel uÍt llteratuur als uit praktijkvoorbeelden blijkt dat veivanging van
asbest nogelijk is voor personenautots. A11en de prils van het asbéstírÍje
produkt kan aIs remend worden ervaren.

HoofdsÈuk 5, betrokken organisaties nader bekeken, brengen de diverse
standpunten die organisaties lnnemen in de discussie over vervanging naar
voren. Het blijkt dat de discussie zich begeeft op drie aspecten. Eerste aspect
betreft het gezondheidsrisico. De meningen versàhiIlen over het amorf ,oiden
van de asbestvezels in de renstof waardoor van een gezondheidsrisico geen
sprake is. Hiertegenover staat de mening dat asbestvezeÍs ten a1le tijden in ae
remstof terug te vinden zijn zod,at van een gevaar altijd sprake is. Èet tweede
asPect is de techni.sche haaLbaarheid; in hoevere de organisaties het
vervangende produkt a1s kwalitatief goed noemen. Ook hierover vàrschillende de
neningen. Ten derde is het economisch aspect belangrijk in de discussie.
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Sonnige organisaties brengen naar voren dat het vervangende produkt duurder is,
andere brengen naar voren dat de prijs afhankelijk is van de oplage en dat de
vervangende produkten Langer meegaan dan de asbesthoudende zodat de prijs
uiteindelijk niet veel hoger is. Naast deze drie aspecten is het soort
organisaties bepalend voor het standpunt inzake dit facet van het asbest-
probleen. Een overheidsorganlsatie heeft immers andere belangen en doelstel-
lingen dat een producent van asbesthoudende remmateriaLen. In hoofdstuk 5 is
daarom eveneens aandacht besteed aan het soort organisatie.

Tot slot worden op basis van aLLe gegevens, zowel uit lnterviews a1s literatuur,
conclusies getrokken. Hoofdconclusie ts dat vervanging nogeLijk is en door veel
organisatles aLs wenselijk wordt gezÍen. De overheid za1 hierin een sturende
ro1 noeten vervulLen blÍJkens de resultaten van de gehouden intervlews.
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CONCLUSIES

In de in1-eiding is de voI-gende probleemstelling geformuleerd:ilWat zijn de
belemnerende factoren welke vervangi.ng van asbest in rem--en frictiematerialen
verhinderenrt. Hieruit zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. I{at is de aard en onvang van het asbest probleem.
2. Ílat is de aard en otrvang van het asbest probleem binnen garages.
3. Ï,lat zijn de technische belenmeringen bij het vervangen van asbesthoudend

materiaal.
4. hlat zijn de econom:lsche belemneringen biJ het vervangen van asbesthoudend

materiaaL.
5. Wat zíjn de organisatorische belemeringen bij het vervangen van

asbesthoudend materiaaL.
6. In hoevere is vervanging nogeLijk en wenseLijk.
7. lrlelke maatregelen dienen genomen te worden ten aanzien van vervanging.
Aan de hand van deze inderzoeksvragen kunnen de volgende conclusies woràen
getrokken:

1. Wat is de aard en onvang van het asbestprobleem.
Uit hoofdstuk 1 rralgemene infornatie over asbestrt is gebleken dat
blootstelling aan een geringe concentratie asbestvezeIs voLdoende is om een
asbestziekte te kriJgen. Mesothelioon, kanker aan het buik en/of longvlies,
is een asbestziekte waarbij een causaLe relatie bestaat tussen (geringe)
blootstelling en deze asbestziekte. Maar ook longkanker en kanker aan maag
en darmen kunnen door blootstelling aan asbest ontstaan. Tevens blijkt dat
asbest nog steeds ln veel produkten is verwerkt. Na de asbestcementindustrie
is de industrie van asbesthoudende rem-en frictiematerialen de grootste
asbestverwerkende lndustrie in Nederland.

2. vat is de aard en omvang van het asbestprobleem binnen garages.
Uit literatuurstudie (hoofdstuk 2) komt naar voren dat b15 hèt bewerken,
schoonbl-azen of schoonvegen van asbesthoudende renvoeringen altijd sprake
is van stofemissie. Het aandeel asbestvezels in de renstof hangl ai van
diverse factoren a1s rijgedrag, zwaarte van de auto en het aandeel asbest in
de rernvoerÍng. Het feit in aanmerking genomen dat geringe bl-ootstelling aan
asbesLvezels een asbestziekte tot gevoLg kan hebben is de conclusie
gerechtvaardigd dat bij het be- of verwerken van asbesthoudende rem-
voeringen altijd sprake is van een gezondheidsrisico. Uit het onderzoek
binnen garagebedrijven (hoofdstuk 3) komt naar voren dat de meeste garages
met asbesthoudende produkten werken. hleinig is binnen de garages bekend over
de gevaren van het werken met deze materialen. tJel zijn beschernende
middelen aangeschaft, maar deze worden nauwelijks gebruikt. Redenen zijn de
onhandigheid 1n gebruik en de extra tijd die gebruik kosL. En in garàges
geldt: tijd is geldt Conclusie uit zowel literatuur aLs uit het exploiatiève
onderzoek is dat gebruik van asbesthoudende materialen een reËel gevaar voor
de gezondheid van de werknemers binnen garagebedrijven vormt.
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3. Wat zijn de technische belenneringen bij het vervangen van asbesthoudend
materiaal.
Uit de interviews met betrokken organisaties komt naar voren dat a11een die
organÍsaties asbestvrije produkten als technisch niet haalbaar achten die
geen asbestvrije produkten kunnen leveren. Technisch niet haalbaar wordt
omschreven aLs kwaliteit van het produkt voldoet niet en in termen van
verkeers(on)veiLigheid (hoofdstuk 5). Uit literatuursrudie (hoofdsruk 4)bliikt dat v-oor het invoeren van asbesÈvrije rematerial-en zich voor
personenautors geen noemenswaardi-ge problenen voordoen. De asbestvrije
produkten voldoen aan de eisen van verkeersveiligheid en als enig nadeél
wordt het piepen van de remnen genoemd. Voor vrachtwagens ligt difanders;
een goed vervangend produkt is nog niet voorhanden.

Wat zÍjn de econonische belemneringen bij het vervangen van asbesthoudend
materiaal.
Als belemmerende factor wordt veelvuldig het prlJsverschil tussen asbest-
houdende en asbestvrije naterialen naar voren gebracht (hoofdstuk 5).
Àsbesthoudende produkten zijn duurder in de aanschaf. Producenten van
autors, rem- en Ïrictienatería1en en garagehouders vrezen dat de klanten
indien asbestvrij geleverd wordt op zoek gaan naar een goedkoper produkt
afkomstig uit bijvoorbeeld de derde wereldLanden. Producénten van àsbest-vrije materiaLen rrijzen echter op een kwaliteitsaspect: het vervangende
produkt is duurzamer en dus op de Lange terniJn goedkoper. Tevens zorgt eenvolledig overgaan op asbestvrije produktèn voor een daling vàn de
produktiekosten vanvege de verhoogde onzet. In het uiteindelijk gebruik
naakt het niet uit of asbesthoudende dan wel asbestvrlje remnaterialèn op de
auto ziin gemonteerd. Probleem is dat de klant naar het goedkoopste produkt
zoekt: het asbesthoudende produkt. Dit naakt de concuirentiepositie voor
het -asbestvrije produkt ten opzichte van het asbesthouaenAe produkt
noeilijk. Maar uiteindeliJk wordt de klant door invoering van asbestvrije
produkten niet gedupeerdt

wat zijn de organisatorische belenmeringen bij het vervangen van
asbesthoudend materiaal.
In garages maakt het voor de werkzaamheden niet uit of net asbestvrije dan
we1 asbesthoudende rematerialen wordt gewerkt. Probleem bij de garage-
bedriJven is dat asbestvrije produkten niet gemakkelijk verkri--jgbaar zíjn,
maar ook dat de kLanten niet naar deze produkten viagen (troo?astuk 5l:
Producenten van ren-en frictienaterialen houden rekening met een toe-
konstÍge vervangingsnaatregel. Dit blijkt uit het feit dat néerdere profit-
organisaties bezig zijn net research of reeds in staat zijn een asbàstvrij
produkt op de narkt te brengen. Uit interviews met betrokken organisatieóbliikt dat slechts enkele organisaties zich actief bezig houdén met het
versnellen van het ve_rvangingsproces. Bijna vanzelfsprekenà zijn dit al1een
de producenten en Leveranciers van vèrvangende produkten.'In de ver-
vangingsdiscussie neemt de overheid (DGA) een laisseà-faire houding aan. De
overheid vindt dat de--grote automerken vanzelf over zullen gaan op
asbestvrije materialen: rrals de tijd daar is. Nederland is een te kl-àin lanà
om een eige-! koers te varen zod,at gewacht wordt op de naatregelen die de BRD
gaat nementl .

4.

5.
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6.

VergelÍjking tussen de passieve opstelling van de overheid en de mening van
biJna a1le profit-organisaties dat de overheid net een wetteLijke Inilatregel
moet konen brengt duidelijk naar voren dat de overheid zich te passief
opstelt en initiatieven moet tonen on vervanging te stimuleren (hoofdstuk
5). Ter illustratie van hoe asbest succesvol kan worden vervangen wordt het
verloop van de asebstdiscussie in Zveden en Engel-and in hoofdstuk 1
toegelicht. Zweden kent namelijk een veel strikÈere vetgeving op dit gebied
in vergelijking met Nederland en in Engeland is asbest dankzij de druk van de
publieke opinie een onverkoopbaar produkt geworden. Hieruit blijkt dat op
dit moment asbest goed kan worden vervangen; dus ook in Nederland.

In hoevere is vervanging nogelijk en wenselijk.
0p de vraag of vervanging mogeLijk is kan, gezien bovenstaande conclusies,
kort en bondig Ja worden geantwoord voor zover het de personenautots
betreft. Voor vrachtwagens is nog geen goed vervangend materiaal op de
markt. Ten aanzien van de wenseliJkheid moeten een tweetal punten worden
genoernd. Ten eerste Ís vanuit gezondheidskundlg perspectief versnelde
vervanging noodzakelijk. Ten tweede is het Nederlandse bedrijfsleven
verplicht aan te sluiten bij de ontwikkel-ingen op de vervangingsnarkt om
haar markEpositie te behouden. Ondanks dat vervanging mogelijk en wenseliJk
is worden in Nederland nog steeds asbesthoudende produkten gebruikt. Dit Ís
met name te rijten aan de passieve houding van de overheid. Iíetgeving is het
eerste radertje dat het rad van versneLde invoer van vervangende materialen
ln werking kan stel1en.

Welke naatregelen dienen genomen te worden ten aanzien van vervanging.
Overeenkomstig de getrokken conclusies zijn een aantal- maatrègelen
noodzakelijk:
Bo De overheid noet snel met een goede wetgeving op dit gebied komen

(vergeliJk zweden waar het per 1 Januàrr tggT verboden is om
asbesthoudende materialen op autots te monteren indien een goed
vervangend materiaal voorhanden is).

b. De rn'inisteries van Sociale Zaken (DGA) en Volkgezondheid Ruimtelijke
Ordening en MilieuhygiËne moeten hun beleid beter op elkaar afstenrmen.
Eenduidigheid ten aanzien van de asbestproblenatiek is bevordelijk voor
een snelle oplossing van het probleem. Ook samenwerking met industrieën
en het buitenland (Zweden) za1- vervanging bespoedigen.

c. Meer aandacht moet worden besteed aan het verschaffen van informatie.
Gebleken is dat zowel monteurs al-s garagehouders a1s de consument
betrekkelijkweinig informatie hebben over de gevaren die asbesthoudende
produkten met zich meebrengen over het feit daÈ vervanging mogelijk is
voor personenautors en de over passieve houding die wordiaaàgenónen-door
overheid en industrie. In dit verband kan gewezen worden op de functie die
de RET en de situatie in Zweden kunnen vervullen. Beide voorbeelden
iLlustreren dat vervanging nogelijk is.

7.
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onderzoek noet worden verricht naar de vervangingsnogeliJkheden bÍj
vrachtwagens. De overheid moet een stimuleringsbeleid voLgen gericht op
investeringsregelingen en subsidies voor research, ook wanneer i;
beperkte nate onderzoek is verricht.

Een niet te onderschatten probleem is de import van asbesthoudende
materÍalen uit het buitenland. Controle houdt niet op bij de Rijks-
keuringsdienst voor het wegverkeer. Controle ten aanzien van deze import
en controle ten aanzien van vervanging van renblokken bij reeds gebruikt
autots dient extra aandacht te kr1jgLn.

Mog_e1iJk kan de Rijkskeuringsdienst in de asbestprobLenatiek een grotere
ro1 spelen. Momenteel wordt bij deze dlenst geen actief vervangings-
beleid gevoerd.

g. Onderzoek naar de problemen die garagehouders voorzien bij vervanging.

€.

f.
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BIJLAGE 1

AAANDACIÍTSPUNIEN T.B.V. DE INTERVIEITIS

MET $TOORDVOERDERS VAN BETBOKKEN ORGANIATIES

1. Alqemene infornatie over de organisatie

- Doelstellingen van de organisatie.
- Functie van de woorvoerder.
- Informatte over interne aspecten van de organisatie:* arbeidsomstandi.gheden* bedrijfsgroot,te* positie van vrouwen binnen het bedrijf* ziekteverzuim

2. Technische asDecten

- ïs vervanging technisch nogeLijk.
- hlat zljn de kwaLiteiten van de vervangende naterialen.
- Doet tren aan research of produktontwikkeling.
- I{at denkt nen van verkeersveiligheid i.v.n. vervangende produkten.
- Kan men overgaan op de produktie van een vervangend materiaal:

Zo Ja, binnen welke tijd?
Zo nee, waaron niet?

3. Gezondheidsaspecten

- I{elk standpunt neemt nen in ten aanzien van de amorfdiscussie.

4. Economische asDecten

- Wat is de priJs van asbesthoudende produkten.
- Wat is de prijs van asbestvrije produkten.
- Doet men aan narktonderzoek.
- ldaakt men recLame voor vervangende produkten.

5. Organisatorische aspecten

Over welke infornati.e op het gebied van asbest en
beschikt men.

- l,Iaar heeft men deze kennis vandaan.
- Is nen op de hoogte van de situatie in Zweden.
- Met wel-ke organisaties heeft men contacten (formeel,
- Van welke aard zijn deze contacten.
- ?íJ" er contacten met werknemers op de werkvl.oer biJ
- Geeft nen infornatie aan werknemers op de nerkvloer van
- Zíjn er verwachtingen met betrekking tot toekornstige
- hlie bepaalt of asbest vervangen kan worden.

asbestvervanging

informeel).

garages.
garagebedrijven.
ontwikkelingen.

- Welke ontw"ikkeling is gewenst.
- I'Ie1ke ontwlkkeling wordt verwacht.
- Wat noet de ro1 van de overheid zljn in deze discussi.e.



BTJLAGE 2

Bijlagen bij het onderzoek "de vervanging van asbest in rem-
en frictiematerialen" (DGMrI985, p.I 4-L7)

BtJlage I Engrrète onder handelaren in ren- en frictiemateri,alen.

TiJdens de Àutovak t9B5 is een aant,al handelaren.ln ren- en
frictiemaÈerialen gevraagd naar hun aanbod van asbestvriJe naterialen,
net de volgende resultaten.

handelaar nerk reÍmaÈerialen f rictierinqen
lextar asbestvrij niet bekend

van Eeck-schiedan l\lrnosl asbestvrij asbest

Eavan-Venlo

Kawe-Raalte

Paurels-Schiedarn

Brernsa asbestvrij asbesÈ

asbestvr1j asoest
6ntinental-Barneveld l{lnten asbestrrr iJ
Rotgers Pagid-B.R.D. pagid asbestvrij niet bekend
Ktrhne-berrelaken Ferodo2 asbest asbesÈ

UTC+liJdrechÈ bn asbestvrij niet bekend
§luyter-UÈrecht Beral asbeatvriJ
Proflltra-Àrnsterdan3 scan-pac asbestvrij asbestvrij

I l' rornos heeft aan heÈ velligheidsinstituut laÈen rcÈen gesÈopt te zljn
aet de produJttie van asbestvrtje mat,erialen oltÉat er geen vraag naar
lg.

2) r0nne gaf ÈiJdens de auÈovak op daÈ Ferodo geen asbestvrije naÈerialen
hd. UlÈ de llteraruur (3) is echter gebleken dar KÉhni in l9B3
verschillende types asbestvrije renvoeringen van Ferodo verkocht.

3) oP een sÈudiedag over asbestvrije reÍnvoeringenr seorsàniseerd door
profilÈra en de Rotterdanse Elcctrische Tran is gesproken neÈ
vert{enroordigers van ProfllÈra. scan-pac produceert wel reluvoeringen
vOOr Zuare en SpeCiale moÈOrvoertuigenr g1ààr niet rrOor personenaugo,s.



Bfilaoe 2 enguète onder auto-lnPorteurs.

Door niddel van een telefonLsche enquète werd lnfornatle lngewonnen

over 1g auÈonerken, die teganen 93t van de verkochte personenautors

voor hun rekenlng natr€n (verkoopclJfers te kwartaal 1985, RÀI). De

antsoorden bestaan 78t, ourdat blJ een paar uerken de lnformatle zou

worden nagevraagd, en Èot oP heden nog niet ls ontvangen.

Personenautor s

-

nerk reuuterialen koppellngs-
o1aÈen,-

Itlfa Roroeo Gcen opgave.

Àustln A. Maestra en À. l{ontego standaard as- asbestl

bestvrlJ, olsschlen ook andere t14pes.

Bl,Í!{ Scrles 3 en 5 standaard asbestvrlj r se- asbest

ric 7 alleen op àanvriltlo

Dc rest bevat nog asbestl.
Cttroën Àcbest asbest

Itopen niet voorult op E.E.G.-rlcht1lj-
ncnr

Flat Nog geen opgave4.

Ford F. Scorplo standaard asbest\rriJ. asbestl

Voor de andere types uordt er tn de ko-
qende Jaren geleldelljk op asbestvrlje
voeringen overge'gaan2 .

Genaral O. Corsa en O. Kadett standaard asbest- asbestrrrlj
Motors tnLJ.
(Opct) O. Record en o. Ascona worden uaar

schlJnllJk blnnenkort asbestvrij. De an-

dere types volgen ln dE loop van dlÈ

jaar.



[lerk rennaterlalen koppelinqs-

-

platen

Honda Àlle renblokken (schlJfremnen) zlJn asbestl
asbestrrrlJ, dzrr ca. 10t van d,e

autorenaen en ca. 50t van de

rctorflets!€rrtr€tto fn de komende 5 jaar
sorden alle reuvoerlngen geleidellJk
vervangen door asbestvrlJ€.

Mazda Àsbest asbest
Mercedes-Benz SÈandaard asbestvrlJ zljn: de serle W124 asbestvrij

en de types 200, 2308, 250, 3008, 200D, asbestvrij
250D, 300D, 190, 1908. asbestwrlj

l,tlÈsublshl Àsbest. asbest
tlt ssan Àsbest. agbesÈ

Àsbestvrlj'ln prlnclpe beschlkbaart,
aaar nordt nog nLet genonteerd.

Peugeot,/Talbot t{og geen lnforíEatle ontvangens.
RenaulÈ Àsbegt. nlet bekend

tLopen nlet voorult op E.E.G.-rlcht-
llJnr. Inctdenteel worden wel asbest-
rrrlJe voerlngcn gemonÈeerd,3.

Rover ScrÍes 213 en 216 standaard asbest\ElJ, asbestÍ
en nisschlen ook anderc types.

Saab Vanaf nodelJaar 1984 ziJn aIIe tlpes nlet bekend
gtÉndaard asbcstrrrr3. Voor de oudere

tyles ls er asbestvrlJ verrrangingsmate-

rlaal beschlkbaar.
Toyota Àsbest. asbest
vorkswagen/ vanaf Jrrll 1985 zÍJn alle types stan- nlet bekend

Àud.l daard ultgenrst net asbestvrÍJe remvoe-

ringen.
Gewone V.tí.-busjes ln Èegenstelllng tot
de lu«e V.tí.-busJes hebben echter nog

wal asbesthoudende voerlngen.
Vol'ro ÀIIe remblokken zljn standaarà asbest- volledtg

vr1J. Oryer reurroeringen voor tromnelren- aebestvrij
men besÈond geen aekerheld.



Bedri'ifsauÈor sÉ

nerk

Bedford

Cltroën

DAP

Ford

.bnckheere

DIÀI{-V.lÍ.

Uercedes-Benz

Renault

Scanla

volvo

Noten

renmater ialen

ÀsbesÈ l.
Nlet goed bekend, misschien asbestvriJe
r enblok ken ( sch U fr enunen) .

Àsbest I

Àsbest t

l{llde nlet, neerpr ken aan éen

Èelefonische enquèÈe.

Asbest. voor t niddentlpe vrachtauto is
sel agbestvrtJe renvoering verkrlJgbaar.
Àsbest l.
ÀIte types sÈandaard asbestvriJ..

Àsbestl. fncidenteel rcrden asbestrrrlJe

renvoer lngen gemont,eerd .

ÀsbesÈ 1 .

koppelings-

Dlaten

asbest

asbest

asbesÈ

asbest

asbest

asbest

nisschien

nog asbest

asbest

asbest

t)
2t

Opgegeven is, daÈ et aan de vervanging van asbest trrdÈ gewerkÈ.

In Dritsland ras er in 1983 al een Nlgeneine Betriebs Erlaubnis (ABEr

goókeurlng van de overheld) voor de tlE€s Ford EscorÈ, -FlesÈar -CaPri,

-Taunus en -Granada (l ).
Bovendien ziJn er olt in tlederland al voor een aanÈal tlpes asbesÈvrije

Eellvoeringen op de (vervangings-! narkt.
ln Drlt,sland was er in 1983 al een ABE uoor de RenaulÈ 5. Voor de RS en

de R18 ziJà er asbestvriJe reurvoeringen op de (vervangings-l malkt.

In DuiÈsland nas er 1983 al een À88 voor de FiaÈ RiED. Voor een aantal

itat tlpes zijn er asbestvriJe retnvoeringen op de (vervangings-) markt.

In D.ritsland was er In 1983 al een ABE voor de PeugeoÈ 505 en 604 en

voor de lalbot Tagora.6k in lfederland zijn er voor deze tlpes

asbestvrije renvoeringen op de (vervangingE-) narkt.

3t

{)

5)



Bijtage 3

1. Algemene gegevens

1. Hoeveel mensen zijn er in het bedrijf werkzaam

2. wat is de leeftijdsopbouw van het personeel

3. Hoe oud is het bedrijf
4. Wat kunt U zeggen over het verloop in het bedrijf
5. Hoe hoog is het ziekteverzuim in het bedrijf

2. Over het werken met asbesthoudende materialen
1. Víordt er in het bedrijf meÈ asbesthoudende rem-en frictiematerialen gewerkt

2. Hoeveel opdrachten waarbij net deze materialen wordt gewerkt krijgt Uw bedrijf
per week

3. Hoelang werkt een Eonteur geuiddeld per week met asbesthoudende materialen

4. Is voor deze werkzaamheden een aparte plaats op de !,Ierkvloer

5. !,lordt deze ook gebruikt
6. Hoe ziet die plaats eruit
7. 9íorden er asbesthoudende materialen langdurig op,geslagen

8. zo )a, r{aar en hoe

9. Welke handelingen worden uitgevoerd met asbesthoudende materialen

3. Beschermende maatregelen

1. Is er in het bedrijf beschermende apparatuur aanwezig

2. Zo ja, welke en aantal
3. Ííorden er ter bescherming speciale werkmethoden gebruikt
4. Wie in het bedrijf heeft de aanschaf van deze apparatuur het eerste naar voren

gebracht

5. Waarom is er wel of niet besloten tot de aanschaf

6. Voldoen de beschemende maatregelen, worden de besche:mende materialen gebruikt

4. Vervangende materialen
1. Wordt er gewerkt met asbestvrij materiaal
2. Heeft het bedrijf asbestvrije materialen in voorraad of kunnen deze worden

besteld
3. Wordt er door de klant wel eens nadrukkelijk om asbestvrije materialen gevraagd

4. !{at vindt u van de kwaliteit van het asbestvrije produkt

5. Houding

1. Vindt u asbest in rem-en frictiematerialen gevaarlijk of ongevaarlijk voor de

gezondheid en waarom

2. Van waar.komt uw informatÍe betreffende asbest en gezondheid

3. Hoeveel waarde hecht U aan deze informatie



4. Bent U anders gaan denken over asbest en gezondheid door deze informatie
5. Bent U anders gaan werken met asbesthoudende materialen door deze informatie
6. Víat vindt U de voordelen van het werken met de beschemende apparaten
7. Wat zijn de nadelen

8. Wegen de voord.elen tegen de nadelen op

9. Is er volgens U een verbetering opgetreden in de arbeidsomstandigheden ten aanzien
van het werken met asbesthouden,.-r.e materialen, vraar blijkt dit uit

10. Zijn er meer tromenten tijdens het werk die naar uw idee slecht zijn voor de

gezondheid

11. Kunt U een rangorde geven van gezondheidsgevaarlijke werkzaamheden

12. Ííelke plaats neent asbesÈ in deze rij in


