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Notitie Verkenning toevoegen functie B9855 Chauffeur  
 
Aanleiding 
Bij bemiddelingstrajecten of juridische trajecten maakt het Instituut Asbestslachtoffers gebruik 
van het document Protocollen asbestziekten: maligne mesothelioom dat de Gezondheidsraad 
heeft opgesteld (Gezondheidsraad. Commissie Asbestprotocollen, 1998). 
De Gezondheidsraad heeft in dit document een lijst opgesteld van beroepen waarvan vast staat 
dat zij blootgesteld zijn geweest aan asbest. Zo staan op deze lijst onder meer de vloerlegger, de 
scheepsbouwer en de isoleerder. 
 
Inmiddels is van meer beroepen bekend dat er asbestblootstelling is geweest. Deze informatie is 
door een groep wetenschappers opgenomen op de website asbestkaart.nl. Ook de Asbestkaart 
wordt gehanteerd bij de bemiddelings- en juridische trajecten. 

 

Recent heeft het Instituut Asbestslachtoffers een analyse gemaakt van haar databestand. Aan 

de hand daarvan is een lijst gemaakt van enkele veelvoorkomende beroepen in het databestand 

van het IAS die niet voorkomen in de lijst van de Gezondheidsraad en slechts voor een deel op 

de asbestkaart. IAS heeft Auxilium HSE gevraagd te onderzoeken wat er bekend is over de 

blootstelling en of deze beroepen toegevoegd zouden kunnen worden aan de huidige 

beroepenlijst van de Gezondheidsraad. 

 

Voorliggende notitie is een verkenning die is uitgevoerd voor de functie Chauffeurs. 
 
Chauffeur 
In het bestand van het IAS zijn 147 personen opgenomen die in de AHOBA (arbeidshistorisch 
onderzoek naar blootstelling aan asbest) hebben verklaard dat zij in hun arbeidsverleden 
hebben gewerkt als chauffeur en daarbij zeker zijn blootgesteld aan asbest. Deze functie heeft 
de beroepenclassificatie (conform CBS 1984) B9855. 
 
Werkwijze 
De chauffeurs met zekere blootstelling zijn gesorteerd op basis van ‘cluster’. Uit de volgende 
clusters zijn AHOBA-verklaringen geopend: 

• Wegvervoer en auto-industrie/handel (5 geopend) 

• Voedings- en genotsmiddelenindustrie en handel (alle zeven geopend) 

• Bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie en handel/dienst (5 geopend) 

• Metalectro-metaal/machine/electroindustrie/handel (alle zes geopend) 
 
Asbestblootstelling 
De blootstelling aan asbest bij de geopende AHOBA’s hangt veelal samen met de lading die 
vervoerd is. In de bouw vervoerden de chauffeurs bijvoorbeeld asbesthoudend puin en/of afval, 
waarbij ze hielpen of aanwezig waren bij het laden en lossen. 
Chauffeurs in de bouwmaterialenhandel melden het laden en lossen (en vervoeren) van 
asbesthoudende producten, waarbij enkelen aangaven bij Astona en/of Eternit binnen te zijn 
geweest. 
 
In de voedings- en genotindustrie bleek niet de lading, maar een neventaak voor blootstelling te 
hebben gezorgd: reparatie van remvoeringen. Ook in andere clusters kwam deze taak voor. Dit 
was geen vaste taak van chauffeurs, velen deden het nooit. De mensen die het bij één bedrijf 
wel deden, deden het vaak bij eerdere of latere banen niet. Zeker geen standaard neventaak 
dus, maar het komt wel geregeld voor bij de chauffeurs in het bestand van het IAS. 
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In de metalelektro bleek de blootstelling toe te wijzen aan het onderhoud aan remvoeringen of 
transport van asbesthoudende platen of puin (mogelijke misclassificatie van cluster). 
 
Voorstel voor vervolg 
De functie vrachtwagenchauffeur zorgde niet ‘automatisch’ voor asbestblootstelling. Dat was 
alleen het geval wanneer asbesthoudende lading werd vervoerd en als men zelf het onderhoud 
en reparaties aan de remvoeringen deed. 
 
Het is niet direct te verwachten dat een literatuuronderzoek veel aanvullende gegevens zal 
leveren. 
 
Deze functie lijkt niet thuis te horen op de lijst van de Gezondheidsraad.  
Extra aanwijzingen voor de dossierbehandelaars en huisbezoekers lijkt ook niet direct 
noodzakelijk. Deze notitie zou daarvoor al voldoende zijn. 
 
 


