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----- Original Message ----From: Schreur, E. (FP Den Haag)
To: 'hansbremer@zonnet.nl'
Sent: Monday, March 18, 2013 11:58 AM
Subject: Persbericht asbest zaak
Beste Hans,
Hierbij het bericht van de zaak van vanmorgen bij de rechtbank Amsterdam.
Rechtbank doet op 29 maart uitspraak.
Groeten,
Esther Schreur
Persvoorlichter Functioneel Parket
06-48137078

PERSBERICHT
19 maart 2013
9 maanden gevangenisstraf geëist voor overtreden asbestregels
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Amsterdam 9 maanden
gevangenisstraf geëist tegen een 43-jarige verdachte voor het stelselmatig overtreden van
de asbestregels. “De verdachte heeft bewust in strijd met de regels gewerkt en
werknemers en omwonenden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Hij deed dit
waarschijnlijk alleen maar uit winstbejag”, aldus de officier van justitie.
Onderzoek
Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door het regionale milieuteam van de politie
Amsterdam-Amstelland, is gebleken dat de verdachte stelselmatig asbestgerelateerde
voorschriften heeft overtreden. Om vervolgens zo snel en goedkoop mogelijk panden te
kunnen verbouwen en deze met maximale winst door te verkopen op de particuliere
markt. De man heeft in de jaren 2006 en 2007 ongeveer 100 panden in Amsterdam
opgekocht om deze na splitsing weer door te verkopen. Het ging veel om oude, nog niet
gerenoveerde panden. Hier is bij herhaling gesloopt zonder naleving van de
asbestregelgeving.
Gevangenisstraf
De verdachte was het spil in het geheel van aankoop, splitsen, verbouwen en verkopen
van deze panden en daarom eiste de officier een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van 9
maanden. Het OM heeft bij de eis rekening gehouden dat het gaat om feiten die enige tijd
geleden hebben plaatsgevonden. De verdachte is sinds lange tijd voortvluchtig, wel heeft
het OM aangekondigd het wederrechtelijk verkregen voordeel terug te vorderen bij de
verdachte.
Medeverdachten
Met twee andere verdachten in dit onderzoek heeft het Openbaar Ministerie een transactie
gesloten. Dit is vandaag op de zitting bekend geworden. Eerder in dit onderzoek zijn met
drie andere verdachten transacties overeengekomen.
Risico’s asbest
Inademing van asbestvezels kan tot zeer ernstige gezondheidsschade leiden, zoals
littekenvorming in het longweefsel en borst- of buikvlieskanker. Er kan een geruime
periode liggen tussen het moment van blootstelling aan asbestvezels en het moment
waarop ziekteverschijnselen kunnen openbaren. Deze periode kan tientallen jaren
bedragen.

