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Asbest en arbeidsomstandigheden in Nederlandse industriële bakkerijen 

 
Woensdag 8 juni 2016 heeft Zembla in haar uitzending aandacht besteed aan asbest en 
arbeidsomstandigheden in industriële bakkerijen. De Nederlandse Vereniging voor de 
Bakkerij (NVB) wil via dit persbericht ook graag haar kant van dit onderwerp kenbaar 
maken. Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren hoog op de agenda gestaan van de NVB. 
Dit heeft geresulteerd in een scherper beleid gericht op een verantwoorde beheersing en 
sanering van asbest in industriële bakkerijen in Nederland. 

 
Het gebruik van asbest is niet bij wet verboden. Wel heeft de overheid bepaald dat in 
productiemiddelen, die geïnstalleerd zijn na 1994, geen asbest meer verwerkt mag zijn. Asbest 
werd vóór dit besluit in veel bedrijfssituaties toegepast, zowel in de levensmiddelenindustrie als in 
andere sectoren. Dit houdt in dat het gebruik van asbest in ovens, gebouwd voor 1994, niet 
verboden is.  

 
Handreiking asbest  

De NVB heeft in samenwerking met de FNV en de Vereniging voor Bakkerij- en Zoetwarenindustrie 
(VBZ) een Handreiking Asbest voor Bakkerijen en Zoetwaren opgesteld (zie hiervoor 
www.nedverbak.nl/arbeid_en_arbeidsomstandigheden.htm). Deze Handreiking is door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen gelezen. 
 

In deze Handreiking worden aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met asbest. Het doel van de 
handreiking is alle asbesthoudende ovens in industriële bakkerijen in Nederland zo snel mogelijk en 
op een verantwoorde manier te saneren. In de Handreiking wordt nadrukkelijk verzocht 
monitoring, beheersing en verwijdering van asbest uit te laten voeren door gespecialiseerde en 
hiervoor gecertificeerde bedrijven. 
 
Situatie Industriële Bakkerijen 

Veel industriële bakkerijen hebben de koe bij de hoorns gevat. Inmiddels is het overgrote deel van 
de ovens bij de NVB leden asbestvrij. In de enkele situaties waar nog asbest aanwezig is in ovens 
(hetgeen volgens de wet dus niet verboden is), volgen de NVB leden het advies van de NVB om de 

situatie door eerdergenoemde gespecialiseerde bedrijven met grote regelmaat te laten inspecteren. 
Dit volgens de voorschriften die daarvoor gelden vanuit de overheid. Op deze wijze wordt een 
veilige productieomgeving geborgd, zowel voor de medewerker als voor het product. 

 
Asbest en werknemers 
Daarnaast wordt er bij medewerkers van industriële broodbakkerijen op aangedrongen mogelijke 
zorgen omtrent het werken met asbesthoudend materiaal te delen met hun werkgever, 
personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad en/of de paritaire partners. We roepen onze 
leden op er voor te zorgen dat werknemers de gelegenheid krijgen hun eventuele zorgen te uiten. 
Dit is ook verder uitgewerkt en toegelicht in de reeds eerder genoemde Handreiking. 

 
Handreiking en Branche RI&E 
De Handreiking wordt integraal onderdeel van de Branche RI&E en Arbocatalogus voor Industriële 
Bakkerijen waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Deze RI&E wordt in 

samenwerking met de vakorganisaties FNV en CNV tot stand gebracht. 
 
 

 
NVB 
De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) is een in 1979 opgerichte brancheorganisatie voor 
middelgrote en grote industriële (brood)bakkerijen in Nederland. De NVB heeft momenteel 37 leden 
en representeert daarmee het overgrote gedeelte van de industriële broodbakkerijen in Nederland. 
 
Voor vragen en/of informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot: 
 
Wim Kannegieter – directeur NVB 
Bel: 0317-471205 of mail naar w.kannegieter@nedverbak.nl 
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