Asbest verontreinigd straalgrit (ledeninformatie met
aansprakelijkstelling)
Hieronder treft u algemene informatie aan voor leden van Koninklijke Metaalunie
omtrent de asbesthoudende eurogrit. Indien u naar aanleiding van deze informatie nog
vragen heeft, kunt u contact opnemen met Koninklijke Metaalunie.
Aanwezige eurogrit
Mocht u nog open verpakkingen eurogrit hebben in uw bedrijf, dan zult u deze verpakkingen
stofdicht af moeten dekken, gesloten verpakkingen eurogrit dient u uiteraard gesloten te houden.
Eurogrit heeft aan de gebruikers van het grit verzocht om te laten weten hoeveel eurogrit zij nog
op voorraad hebben, hoe deze eurogrit verpakt is, hoeveel eurogrit er is verbruikt de afgelopen
drie maanden, waar dit is gebruikt en aan wie het grit is doorgeleverd. U kunt deze gegevens
sturen naar het volgende e-mailadres: sales.eurogrit@sibelco.com of contact opnemen met
Eurogrit via het volgende telefoonnummer: 078-6546777.
Uit persberichten leiden wij af dat Sibelco (de moedermaatschappij van Eurogrit) op dit moment
overlegt met de inspectie SZW en dat nog wordt bepaald hoe het grit het beste kan worden
afgevoerd. Zodra daar duidelijkheid over is én u zich heeft gemeld bij Sibelco, krijgt u een bericht
van Sibelco.
Aansprakelijkheidsverzekering
Wij adviseren u om direct contact op te nemen met uw aansprakelijkheidsverzekeraar als u zelf
gewerkt heeft met eurogrit of u of uw werknemers op een andere manier in contact zijn geweest
met eurogrit. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden, kan de verzekeraar dekking geven voor
eventueel onderzoek of voor saneringskosten. Indien u een bedrijfsschade verzekering heeft, zou
(afhankelijk van de polisvoorwaarden) eventuele schade als gevolg van stilstand ook gedekt
kunnen worden.
Onderzoek
Elke locatie waar u heeft gewerkt met eurogrit, zult u aan moeten merken als een locatie waar
asbest is vrijgekomen. Dit betekent dat u de locatie af zult moeten zetten, niemand deze locatie
mag betreden en u aan zult moeten geven dat er mogelijk asbest aanwezig is op de locatie. U
moet deze maatregelen nemen totdat er is vastgesteld dat er géén asbest aanwezig is.
Zoals gezegd, zou uw verzekeraar een rol kunnen spelen in het aanwijzen van een bureau dat
onderzoek moet doen. Indien uw verzekeraar hier geen rol in speelt kunt u via de
website www.ascert.nl een bureau benaderen om de locatie te onderzoeken.
Extra onderzoek
Als u zeker wilt weten dat er in andere producten die u van Eurogrit geleverd heeft gekregen, geen
asbest aanwezig is, kunt u ook deze producten uit voorzorg laten testen. Via voornoemde website
kunt u een bureau benaderen dat dit zou kunnen testen. Licht ook hier uw
aansprakelijkheidsverzekeraar over in, afhankelijk van de polisvoorwaarden kan uw verzekeraar
hierin iets voor u betekenen.
Melding Gemeente
Indien u aanwijzingen heeft dat er asbest is verspreid in de openbare ruimte (wegen, sloten, etc.),
zult u op grond van de wet hier melding van moeten maken bij Gedeputeerde Staten (het dagelijks

bestuur van de provincie). Gedeputeerde Staten zal dan zo snel mogelijk de Gemeente op de
hoogte stellen. Wij adviseren u om Gedeputeerde Staten en de Gemeente allebei op de hoogte te
brengen van de mogelijke verontreiniging en in uw schrijven aan te geven welke maatregelen u al
heeft getroffen en welke maatregelen u nog gaat treffen om de verontreiniging beperkt te houden
en te saneren. Als u dit laatste niet aangeeft, is de kans heel groot dat de Gemeente zelf over zal
gaan tot het treffen van maatregelen en de kosten op u zal verhalen.
Mocht de Gemeente ondanks dat u wel aangeeft welke maatregelen u heeft getroffen en zal
treffen, toch zelf overgaan tot het treffen van maatregelen dan kunt u hier niets tegen doen. U
kunt dan alleen met de Gemeente in discussie gaan over de afwenteling van de kosten. In een
dergelijke discussie kan een bedrijfsjuridisch adviseur van Metaalunie u bijstaan.
Saneringswerkzaamheden
Op 31 oktober jl. heeft de Inspectie SZW bepaald dat de asbestverwijdering kan geschieden
volgens de eisen die gesteld worden aan de verwijdering bij een asbestbesmetting die valt onder
risicoklasse 1. Voor meer informatie over de eisen waar een dergelijke verwijdering aan moet
voldoen, verwijzen wij u naar de publicatie hierover op de website van de Inspectie SZW.
Werknemers
Uiteraard zult u uw werknemers op de hoogte moeten stellen van de aangetroffen asbest en als dit
nodig is, zult u nazorg moeten geven. Wij adviseren u om te registreren welke werknemers, de
aard en de duur van de werkzaamheden en de mate van blootstelling het betreft. U moet deze
registratie 50 jaar bewaren (in verband met de incubatietijd van asbestkanker). Wij raden u aan de
genoemde gegevens te melden bij uw Aansprakelijkheidsverzekeraar en om een
ontvangstbevestiging alsmede nadere instructies te vragen. Tevens adviseren wij u de registratie
ook te melden bij uw Arbodienst. In overleg met uw Arbodienst adviseren wij u de betreffende
werknemers vanaf nu periodiek, bijvoorbeeld iedere 3 jaar, een gezondheidsonderzoek aan te
bieden. Indien u over het traject met uw werknemers nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met een sociaaljuridisch adviseur van Metaalunie.
Op 31 oktober jl. heeft de Inspectie SZW een rapport gepubliceerd waarin TNO een beoordeling
van de blootstellingsrisico’s heeft gemaakt. Dit rapport kunt u raadplegen op de website van de
Inspectie SZW.
Lopende contracten
Het kan zo zijn dat u lopende contracten niet kunt nakomen omdat u vanwege de
saneringswerkzaamheden niet kunt leveren. Mocht u willen weten wat de mogelijkheden zijn
richting uw klant en wat uw juridische positie hierin is, kunt u contact opnemen met een van onze
bedrijfsjuridisch adviseurs.
Op de website van de Inspectie SZW is een artikel gepubliceerd met algemene informatie omtrent
de met asbest besmette eurogrit. > Naar het artikel.
Aansprakelijkstelling
Veel bedrijven willen zo snel mogelijk de toeleverancier van het grit of de opdrachtgever van het
werk waar werknemers in aanraking zijn gekomen met het grit, aansprakelijk stellen. Deze
aansprakelijkstelling hoeft niet zo snel mogelijk verstuurd te worden, hier heeft u theoretisch
gezien vijf jaar de tijd voor. Als bijlage bij deze informatie treft u een standaard
aansprakelijkstelling aan. Wij adviseren u om deze aangetekend aan uw toeleverancier of

opdrachtgever te versturen of per e-mail aan uw toeleverancier of opdrachtgever te verzenden met
een ontvangst- en leesbevestiging. Mocht Eurogrit of Sibelco niet uw directe toeleverancier of
opdrachtgever zijn, dan adviseren wij om de aansprakelijkheidstelling ook nog rechtstreeks aan
Eurogrit of Sibelco te sturen via voornoemd e-mailadres.
Geachte [naam toeleverancier – Sibelco/Eurogrit],
Optie A:
In de periode [periode invullen] hebben wij het met asbest besmette eurogrit geleverd gekregen
en is er asbest vrij gekomen tijdens de uitvoering van diverse werkzaamheden.
Optie B:
In de periode [periode invullen] zijn onze medewerkers in aanraking gekomen met het met
asbest besmette eurogrit.
Hierbij stellen wij u aansprakelijk voor alle mogelijke schade die wij lijden als gevolg van de
aanwezigheid van asbest in het eurogrit.
Wij gaan ervan uit dat u ons voor de kosten die op korte termijn gemaakt moeten worden,
schadeloos zult stellen maar dat u ons ook schadeloos zult stellen voor de kosten die wij op lange
termijn moeten maken.
Hoogachtend
[naam bedrijf]
Bij de aansprakelijkstelling merken wij het volgende op.
U gebruikt versie A als u zelf met het grit heeft gewerkt. Als u niet zelf met het grit heeft gewerkt
en uw medewerkers op een andere manier in aanraking zijn gekomen met het grit, gebruikt u
versie B.
De vordering die u op uw toeleverancier, opdrachtgever of Sibelco/ Eurogrit zou kunnen hebben,
verjaart vijf jaar nadat u bekend bent geworden met het feit dat er asbest aanwezig was in het
grit. De eerste brieven van Eurogrit zijn gedateerd op 5 oktober 2017. U kunt er dus vanuit gaan
dat uw vordering op 5 oktober 2022 verjaart. Als u een aansprakelijkstelling verstuurt, zult u deze
vóór 5 oktober 2022 moeten versturen. Als u de aansprakelijkheidsstelling eerder verstuurt, zult u
de verjaring vóór 5 oktober 2022 moeten stuiten. Wij adviseren om deze deadline uiterlijk eind
september 2022 te agenderen. Tegen die tijd kunt u contact opnemen met Metaalunie om te
bespreken hoe de verjaring dan gestuit moet worden.

