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Bijlage bij brief IENM/BSK-2013/27025 Asbest in scholen en ziekenhuizen 

 

Enquêteresultaten 

Er zijn twee enquêterondes geweest, in 2011 en 2012. In de tweede ronde zijn alleen de scholen met 

locaties van voor 1994 bevraagd, die in de eerste ronde niet hadden gereageerd. Er zijn in totaal 6977 

schoollocaties van voor 1994. De totale respons van schoolgebouwen van voor 1994 is 5310, dat is 

76%. Uit de resultaten blijkt dat van deze groep respondenten 2574 gebouwen zijn geïnventariseerd 

op asbest. Dit is 48%. 

 

Enquêteresultaten van de asbestsituatie in scholen in 2011 

In mei 2011 is een internet-enquête gehouden onder de locatiebeheerders van alle 9168 

schoolgebouwen in ons land. Begin 2012 had ruim 50% van de scholen gereageerd. Daaruit bleek dat 

79% van de scholen een bouwjaar heeft van vóór 1994 en dat van deze scholen 40% ooit een 

asbestinventarisatie heeft uitgevoerd1.  

 

Tabel 1: Overzicht van de enquêteresultaten in 2011. 

 

  Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. 

2011 Aangeschreven schoolbesturen 8200      

 Schoollocaties in NL (VO en PO) 9168 100%     

 Schoollocaties waarvoor de 

enquête is ingevuld 

5100 56% 5100 100%   

 Locatie vóór 1994   4020 79% 4020 100% 

 Geïnventariseerd     1604 40% 

 Niet–geïnventariseerd     2416 60% 

 Locatie na 1994   1080 21%   

 Geen reactie - totaal 4068 44%     

 

Enquêteresultaten van asbestsituatie in scholen in 2012 

In mei 2012 zijn alle scholen met een gebouw van vóór 1994 die niet op de eerste enquête van 2011 

hebben gereageerd andermaal schriftelijk benaderd en verzocht om informatie over de asbestsituatie 

in het schoolgebouw aan te leveren.  

 

Van deze 2957 aangeschreven scholen, heeft 44% alsnog gereageerd door de internetenquête in te 

vullen (1290 scholen). Van de 2957 verzonden brieven zijn er 71 retour gezonden omdat de school is 

opgeheven.  

Van de 1290 scholen die hebben gereageerd zegt 75% (970 scholen) dat een asbestinventarisatie is 

uitgevoerd. Bij 25 % (320 scholen) is nog niet geïnventariseerd, is de informatie niet bekend of is de 

schoollocatie niet meer in gebruik. 

 

  

                                                
1 Zie de enquêteresultaten in de brief d.d. 26 januari 2012, TK 22 343, nr. 277 
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Tabel 2: Overzicht van de enquêteresultaten in 2012 

 

  Aantal Perc. Aantal Perc. 

2012 Aangeschreven schoollocaties 2957 100%   

 Retour ontvangen als 

onbestelbaar 

71 2%   

 Geen reactie 1596 54%   

 Enquête ingevuld 1290 44%   

 Geïnventariseerd   970 75% 

 Niet–geïnventariseerd  

(inclusief onbekend of niet meer als 

school in gebruik) 

  320 25% 

 

 

De scholen die niet hebben geïnventariseerd geven daar verschillende redenen voor op (tussen 

haakjes het aantal getelde respondenten): 

Asbestinventarisatie wordt eind van het schooljaar of in 2013 uitgevoerd (59) 

Schoolgebouw is volgens schoolbestuur van na 1994 en daardoor niet asbestverdacht (35) 

De school zit inmiddels in een nieuw pand; het oude pand is niet meer als school in gebruik (8) 

De school wordt in 2013 gesloopt en het uitvoeren van een inventarisatie is niet zinvol (8) 

Het pand of een aantal ruimten in het pand is enkele jaren geleden onderzocht en er is geen 

aanleiding voor actie (1) 

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is nog niet wettelijk verplicht (1) 

De school is gebouwd zonder dat asbest werd toegepast (1) 

 

De asbestsector bevestigt dat er meer aandacht is voor asbest en dat de capaciteit nog steeds onder 

druk staat. Uitbreiding van de capaciteit kost veel tijd omdat mensen moeten worden aangezocht en 

opgeleid tot deskundige asbestinventariseerder of asbestsaneerder.  

 

Een aantal scholen heeft na de sluitingsdatum van 30 september 2012 gereageerd. Als reden voor de 

late reactie wordt vaak gegeven dat men van mening was dat de enquête pas kon worden ingevuld, 

zodra de inventarisatie was afgerond. Ook dit toont aan dat er nog altijd volop onderzoek wordt 

gedaan naar asbest in scholen.  

 

Resultaten enquête naar asbestsituatie in ziekenhuizen 

Het bestuur en de directie van 125 ziekenhuizen zijn op 17 augustus 2012 per brief gevraagd een 

digitale enquête in te vullen over de asbestsituatie in het ziekenhuis. In de enquête werd gevraagd om 

op hoofdlijnen informatie te verstrekken over de gebouwen en locaties. Voor de adresgegevens is 

gebruik gemaakt van de adreslijst van de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse 

Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). 
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Tabel 3: Overzicht van de resultaten enquête asbest in ziekenhuizen in 2012 

 

 

 

Van het totaal (125) aangeschreven besturen hebben 117 besturen (telefonisch of via de enquête) 

gereageerd. Dit is een respons van 94 %. 17 besturen hebben aangegeven geen ziekenhuis te zijn en 

worden om die reden niet verder meegenomen in deze inventarisatie.  

 

Door 100 ziekenhuisbesturen is de enquête ingevuld.  

Van de 100 besturen gaan er 10 uitsluitend over ziekenhuizen die volledig zijn gebouwd na 1994. De 

andere 90 besturen hebben ziekenhuisgebouwen die geheel (23) of gedeeltelijk (67) gebouwd zijn 

vóór 1994.  

 

Van alle ziekenhuizen vóór 1994 (90) zijn er 38 die alles geïnventariseerd hebben en 38 die 

gedeeltelijk geïnventariseerd hebben. 14 ziekenhuizen hebben geen asbestinventarisatie gedaan. Bij 

de ziekenhuizen die geheel of gedeeltelijk hebben geïnventariseerd is in 74 gevallen asbest 

aangetroffen.  

 

  Aantal Perc. Aantal Perc. 

2012 Aangeschreven besturen 125 100%   

 Geen ziekenhuislocaties 17    

 Geen reactie  8    

 Reactie (per bestuur) 100 100%   

 Locatie vóór 1994  90 90% 90 100% 

 Geheel geïnventariseerd   38 42% 

 Deels geïnventariseerd    38 42% 

 Niet geïnventariseerd   14 16% 

 Locatie na 1994 10 10%   


