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Financiële schade door asbestgrit
STRAALGRIT Het asbestschandaal met korrels

van het bedrijf Eurogrit brengt steeds meer
bedrijven in de problemen. Met de korrels
worden harde oppervlaktes schoongespoten.
Johan van Heerde
REDACTIE ECONOMIE

Bij bedrijven die betrokken zijn bij het
Eurogrit-schandaal ontstaan forse
ﬁnanciële problemen. Want na drie
weken is er nog steeds geen duidelijkheid over de graad van de asbestbesmetting bij het schoonmaken van
vervuilde wanden.
Begin oktober constateerde Eurogrit uit Dordrecht dat er asbest in het
gelijknamige straalmiddel Eurogrit
zit. Bij honderden bedrijven ligt sindsdien de productie geheel of gedeeltelijk stil in afwachting van de resultaten van onderzoek naar de mogelijke
vervuiling.
Die signalen krijgt Yvonne Water,
aansprakelijkheidsjurist en gespecialiseerd in asbestrecht. Zij vertegenwoordigt de belangen van een grote
groep bedrijven die zijn getroffen
door de kwestie. Bijvoorbeeld omdat
ze het met asbest besmette straalgrit
doorverkopen, ze het product zelf
hebben gebruikt of omdat het is ingezet bij reinigingswerkzaamheden
door derden in hun fabriek of pand.
Straalgrit wordt gebruikt bij het
reinigen van grote harde oppervlaktes. Onder hoge druk worden gritkorrels tegen een object gespoten om
verf of roest te verwijderen.
Waterman: “Gedupeerde bedrijven
hebben twee opties: wachten op verdere instructies van de overheid of asbestsanering in de allerhoogste risicoklasse. Bedrijven lopen bij de eerste
optie vertragingsboetes op omdat ze
niet kunnen leveren en fabrieken
staan weken stil door een geplande
reiniging van bijvoorbeeld één ketel.
En er is nergens schoon grit verkrijgbaar om reinigingswerkzaamheden af
te maken.”
“De tweede optie kost sowieso
klauwen met geld, terwijl de risicoklasse nog niet bekend is. Zelfs over
de juiste meetnorm voor laboratoria
bestaat onduidelijkheid. Wie is aansprakelijk voor al die vertragingsschade? Eurogrit houdt vooralsnog zijn

mond stijf dicht en verschuilt zich
achter onderzoek dat door oﬃciële instanties wordt gedaan.”
Waterman vindt dat de overheid te
lang op zich laat wachten. “Natuurlijk, in de eerste plaats is er de zorg
voor de werknemers. Maar al dat
wachten op onderzoek kost veel geld.
Dat kan toch sneller? We hebben het
ook over een ﬁnancieel gevaar voor
talloze ondernemers.”
Vorige week spoorde vakbond FNV
de overheid al aan sneller informatie
te geven over het straalgrit waarin asbest is aangetroffen.
De Inspectie sociale zaken en
werkgelegenheid laat onderzoek doen
naar eventuele blootstelling van
werknemers aan asbest en de manier
waarop het besmette grit moet worden opgeruimd.
Resultaten hiervan worden voor 31
oktober verwacht. Volgens de inspectie zouden mogelijk 140 bedrijven gewerkt hebben met het besmettig grit.

‘Er is sprake van een
olievlek. Het ene bedrijf
kan niet leveren, dus het
andere ligt stil, en zo
breidt zich dat uit.’
De Willemsbrug in Rotterdam wordt gerenoveerd. Bij het schoonspuiten zou ook asbestgrit zijn gebruikt. FOTO HH

Waterman stelt dat dit er veel meer
zijn.
“Er zijn afnemers, onderaannemers, tussenleveranciers en het product is geleverd aan particulieren. Op
het vlak van ﬁnanciële schade is er
sprake van een olievlek: het ene bedrijf kan niet leveren, dus het andere
ligt stil, en zo breidt zich dat uit. Deze
affaire schaadt de Nederlandse economie.”
Ook asbestdeskundige Jasper Kosters, die een analyse laat doen naar be-

smette gritkorrels, meent dat er veel
meer bedrijven betrokken zijn. “Dat
cijfer 140 gaat de eerste lijn bedrijven
waar de afgelopen maanden aan is geleverd. Maar het besmette straalmiddel van Eurogrit is mogelijk al twee
jaar op de markt. Dat zou de lijst met
gedupeerden aanzienlijk langer maken. Daarnaast is Eurogrit ook verkocht aan bedrijven in het buitenland.”
Zowel Kosters als Waterman vindt
het opmerkelijk dat Eurogrit grond-

stoffen die het bedrijf gebruikt niet
controleert op de aanwezigheid van
asbest. En dat terwijl deze grondstof
– een afvalstof van een kolencentrale
– uit Oekraïne komt, zo blijkt uit metingen van de Inspectie voor leefomgeving en transport. “Oekraïne is samen met Rusland de grootste exporteur van asbest wereldwijd. Als je de
combinatie grondstoffen en Oekraïne
hoort zouden juist al je asbest-voelsprieten omhoog moeten gaan staan”,
zegt Waterman.

Eurogrit erkent dat in grondstoffen
die tussen juni 2016 en juni 2017 ontvangen zijn, een lage concentratie asbest is aangetroffen. De vermoedelijke leverancier ervan begon in 2015
met leveren aan het bedrijf, maar er
zijn geen analyses mogelijk van voor
juni 2016. Eurogrit wil niet zeggen of
de vermoedelijke leverancier uit
Oekraïne komt en blijft bij de verklaring dat het niet op asbest controleert,
omdat asbest simpelweg niet in de
grondstof hoort te zitten.

Strengere controle op vluchten naar Verenigde Staten
LUCHTVAART Wie naar

Amerika vliegt, moet
rekening houden met
nieuwe regels voor de
handbagage.
Koos Schwartz
REDACTIE ECONOMIE

Reizigers die naar de Verenigde Staten
vliegen, krijgen te maken met nieuwe
regels voor controle van hun handbagage. Alle elektrische apparaten groter dan een smartphone moeten
voortaan apart door de scanner, ze
mogen tijdens de scan niet meer in

een tas zitten. Ook bestaat de mogelijkheid dat reizigers voor hun vertrek
vragen moeten beantwoorden.
De regels zijn ingevoerd door de
Transportation Security Administration (TSA), de overheidsinstelling die
waakt over de veiligheid van het Amerikaanse transport. Ze is opgericht na
de aanslagen op de Twin Towers en
het Pentagon op 11 september 2001.
Volgens de nieuwe regels moeten
apparaten als camera’s, e-readers en
tablets in een apart bakje worden gelegd voor ze door de scanner worden
gehaald, een regel die al gold voor laptops. Ze kunnen dan beter worden gecontroleerd, stelt de TSA. De vrees is
dat terroristen explosieven in elektronica verstoppen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen reizigers voor hun

vertrek ook onderwerpen aan een interview, een security check.
De regels gelden voor alle internationale vluchten naar de VS, ook die
van Amerikaanse maatschappijen als

Wanneer de regels
ingaan, is onduidelijk.
KLM zegt nog in gesprek
te zijn met de VS.
Delta Airlines, American Airlines en
United Airlines. Ze treffen alle reizigers, ook Amerikanen. Er zijn gemiddeld 2100 vluchten per dag naar de VS.
Het besluit van de TSA treft veel meer

reizigers dan het in maart gelanceerde
verbod op het meenemen van tablets
en laptops in de handbagage. Dat trof
alleen mensen die vanuit Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Koeweit, Qatar,
de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Marokko naar de VS reisden.
Sinds juli geldt dat verbod niet meer.
Wanneer de nieuwe regels ingaan,
is onduidelijk. Diverse luchtvaartmaatschappijen zijn er vanuit gegaan
dat dat gisteren was en hebben inmiddels maatregelen genomen. KLM
niet. “We zijn nog in onderhandeling
met de Amerikaanse autoriteiten”,
zegt een woordvoerder. Zolang dat
overleg duurt, doet KLM daar geen
mededelingen over. Dat doet de maatschappij pas als passagiers iets van de
nieuwe maatregelen gaan merken.

Volgens persbureau AP, dat grote
luchtvaartmaatschappijen om commentaar vroeg, is Air France op de
luchthaven Orly gisteren met extra
screening van passagiers begonnen:
zij moeten een vragenlijst invullen.
Passagiers die vanaf vliegveld Charles
de Gaulle vertrekken, moeten zo’n
questionnaire vanaf 2 november invullen. Lufthansa heeft de controle op
elektrische apparaten al ingevoerd en
overweegt reizigers naar de VS kort te
ondervragen bij de check-inbalie of
aan de gate.
Emirates gaat passagiers die vanuit
Dubai naar de VS vliegen bij de incheckbalie interviewen en overstappers bij de gate. Singapore Airlines
gaat ‘korte interviews’ houden als
passagiers hun bagage inchecken.

