
Asbest- en bodem 
Vergelijkbare problemen en oplossingen 

voor toezicht? 
Otto Hegeman, voorheen LOM, nu Sggv en straks PIM! 

 



Programma 

 Verschillen en overeenkomsten in thema’s 

 Actualiteiten in asbest dossier(s)  

 Relatie asbest bouwwerk- bodem 

 Kansen: Risico-gestuurd toezicht 



Overeenkomsten  

De prioriteiten van toezicht & handhaving! Hebben we die nog? 

 Asbest 

 Bodem(sanering)  

 EVOA 

 Vuurwerk 

 …. 



www.lom.nl 
Als gevolg van een andere wijze van werken in de landelijke 
handhavingsstructuur vervalt met ingang van 1 juni 2012 de website van het 
Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM).  
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zoeken...Een programma in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Film over Sggv

Nieuws

Nederlandse aanpak

regeldruk als voorbeeld voor

Roemenië

Minder kosten en regeldruk

door efficiënter toezicht in

kalversector

'Enthousiaste

nieuwsgierigheid' naar

Evenement Assistent

Installatie Beraad

Ondernemingsdossier

Ketenpartners veterinaire

import verminderen

regeldruk

Meer Nieuws

Veterinair Rotterdam

Lading binnenvaart

Verwijdering asbest

Evenementenvergunning

Bouwen met winst

Rubber-, kunststofindustrie

Horeca digitaal

eLogboek visserij

Gewasbescherming

Toezicht vleesketen

Fytosanitair Schiphol

Toezicht kalverketen

Casus Verwijdering asbest

Omschrijving Ketenpartners Producten

Bedrij ven en overheden w erken sam en aan  veilige verw ijder ing van

asbest  en besparen 1  m iljoen euro per jaar .

Grote regeldruk

Verwijdering van asbest levert voor alle betrokken partijen een grote regeldruk

op. Een proefopstelling heeft aangetoond dat een nieuw Asbestvolgsysteem de

regeldruk verlaagt en dat het ondernemers helpt bij het voldoen aan de regels.

Gebruik van het systeem biedt de sector jaarlijks een financieel voordeel van 1

miljoen euro, bevordert de veiligheid van asbestverwijdering en bestrijdt

oneerlijke concurrentie.

Succesv olle proefopst elling

Het Asbestvolgsysteem is als proefopstelling ontwikkeld in opdracht van de

vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging voor Verwijdering van

Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB), de Stichting Certificatie Asbest

(SCA), de Arbeidsinspectie en het Landelijk Overlegorgaan Milieuhandhaving

(LOM). Deze partijen streven naar landelijke invoering van het

Asbestvolgsysteem.

Draagvlak  landelijke invoering

De casus is op 3 december 2009 in aanwezigheid van de toenmalige

staatssecretaris Heemskerk overgedragen aan de ketenpartners. Sggv is tot in

de eerste helft van 2010 betrokken gebleven bij de opzet van de

beheerorganisatie en begeleiding van de deelnemende woningcorporaties. In

het tweede kwartaal van 2010 heeft de stuurgroep met instemming van alle

betrokken partijen het initiatief voor de realisatie van de landelijke versie

overgedragen aan het toenmalige ministerie VROM. De ministeries VROM en

SZW hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie en

implementatie van een landelijk Asbestvolgsysteem. Het ministerie van IenM

zal het Asbestvolgsysteem in beheer nemen. Hiermee is er draagvlak voor de

verdere ontwikkeling en het gebruik van het landelijk Asbestvolgsysteem

bereikt en is de casus succesvol afgesloten.

Contactpersoon

Tom Troquay

Contact | Sitemap

Home Over Sggv Casussen Ondernemingsdossier Contact
www.sggv.nl 



Verschillen  

 Bodemregels sinds Lekkerkerk (1980) 

 Asbestregels: verbod op toepassen 
asbest(cementdaken- producten) sinds 1993  

spuitasbest sinds 1976 

Asbest is gevaarlijk en bekend sinds jaren 
dertig! 



Verschillen 

Ernst ‘gezondheid én omgevingsprobleem: 

 Aantal doden door bodem: <1 per jaar 

 Aantal doden door asbest >1300 per jaar, bijna 25.000 doden tot 2030 

 Niet vanwege vroegere productie maar nog steeds door asbestdaken, 
onzorgvuldig ‘installeren’ en ‘asbestverwijderen’ (Bron: Gezondheidsraad, 2010) 

 



Verschillen   

 Bodemverontreiniging komt door de ‘vooruitgang’ en gaat ons allemaal 
aan.. Natuur, Wonen en Industrie: veel openbare ruimte. 

 ‘’Je wilt toch alleen maar wonen en werken op schone grond’’ 

 Asbestverontreiniging heb je zelf veroorzaakt en dus je ‘eigen’ probleem. 
Beperkt tot bouwwerken en producten! 

 ‘’Dat het akkefietje met asbest de school € 4,5 miljoen heeft gekost is eenmalig en 
gebeurt ons niet’’ 

 



    

Asbestproductie wereldwijd 



Verschillen 

Budget 

 Bodem(sanering) € 324 miljoen per jaar, waarvan helft privaat opgebracht 
daarvan 13% voor onderzoek en 87% voor sanering 

 Asbest(sanering) € 16 miljoen per jaar via ‘aftrek winst’ met vamil/mia-
regeling (asbestwegen: >€150 miljoen in afgelopen 5 jaar) 



Verschillen 

Koninklijke Weg  

 Asbest(sanering) is relatief eenvoudig en meestal kortdurend (dagen)  

 inventariseren, sloopmelding Bouwbesluit 2012 verwijderen, eind-beoordelen en 
toezenden info aan bevoegd gezag.   

 Door respectievelijk erkend=gecertificeerd inventarisatiebedrijf (sc540), erkend 
verwijderingsbedrijf en geaccrediteerd laboratorium. 

 ‘Vormvaste’ rapporten en verwijderingstechnieken..(‘Smart’) 

 Meerdere verplichte meldingsmomenten -met koppeling tussen gemeente, ISZW 
en CKI meldingen- zodat toezicht te ‘plannen’ is 

 



Overeenkomsten 

Koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid, leefbaarheid 

 Asbest 

 Eigenaren: integraal onderhoud baseren op asbest binnen 10 jaar verwijderen 

 Asbest en zonnepanelen: ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’  

 Bodem 

 Bodemenergie 

 Duurzaam bodembeheer 



Zonnepanelen voor asbest trekt volle zaal 

juni 2012 

 
VOORST - Het plan van de gemeente Oude IJsselstreek om daken met asbest te 
vervangen door daken met zonnepanelen (Groen voor Grijs) trekt een volle zaal 
belangstellenden. 
Zaal Van Hal in Voorst was woensdagavond gevuld met 225 belangstellenden, die 
werden voorgelicht door de gemeente Oude IJsselstreek, de provincie Gelderland en de 
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). 
Alleen in Oude IJsselstreek zijn er al driehonderd percelen (vooral in het buitengebied) 
met asbest. 
De provincie Gelderland beslist volgende week over een subsidiebedrag van 1,8 miljoen 
euro. 
"Die subsidie gaat naar het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij wordt het een kwestie 
van wie het eerst komt, wie het eerst maalt", zegt Hein van Groningen, het PvdA-raadslid 
van Oude IJsselstreek die het initiatief trekt. 



Overeenkomsten 

 Keten bestaat uit velen schakels met verschillende spelers, 
belangen en verantwoordelijkheden 

 Veel overdrachtsmomenten (waar het fout kan gaan!) 

 Vraagt andere ‘werkwijze’: 

  grote mate van deskundigheid (veel veranderende regels)  

 specifieke vaardigheden (‘samenwerken’)  





Overeenkomsten 

 Overheid is vaak ‘eigenaar, ontwikkelaar, vergunningverlener, 
toezichthouder’. Moet toch goede voorbeeld geven? 

‘’Terecht gekomen bij een gemeentewerf constateerden wij, na aantreffen asbestverdachte 
scherven en brokken, dat er een loods was verdwenen. Na navraag en nazoeken blijkt dat 
vier weken geleden door eigen personeel van de buitendienst de loods is gesloopt. Dit was 
goedkoper als aanbesteden. Vanwege het slechte weer was er toch personeel over die hun 
reguliere werk even niet konden uitvoeren. Er is geen inventarisatie en geen 
omgevingsvergunning ‘’ 

‘’Een recent onderzoek ('grond-op-hopen') van VROM-inspectie bij 25 gronddepots 
(bedrijven en overheden) toont aan dat in 80% van de bezochte depots men zonder 
BRL9335-erkenning werkt’’ 

 

 



Kabinetsreactie 

Brief februari 2011 

•  Asbest in scholen 

•  Maatregelen:  
o  Bronbeleid (wegen, daken, gebouwen) 

o  Asbestvolgsysteem (LAVS)  

o  Voorlichting (brochures, website, asbestkaart) 

o  Aanscherpen certificatiesysteem (SZW) 

o  Ondersteunen gemeenten (opleidingstraject) 

o  Meerjarenaanpak  ketenhandhaving (VI) 

o  Stroomlijnen wet- en regelgeving 

AO 7 april 2011 



Asbestregels sinds 1994 

Regelgeving: 
BZK  

 
I&M  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
        REACH 
•------------------------------ ? 
 
•------------------------------ ? 
•  Verbod op asbestdaken    ? 
•  Verplicht inventariseren  
   op scholen                      ? 
 

Asbestbesluit 

 
 
 

 
NIEUW  
In 2012/ 
2013?? 
 
 
 
 
 SZW 

 
 
•  Bouwbesluit  
        
•  Asbestproductenbesluit 
•  Asbestverwijderingsbesluit  
•  Besluit asbestwegen 
 
 
 
•  TAS/TNS 
•  Arbeidsomstandigheden-  
   besluit 
•  Certificatiestelsel 



1. asbestwegen en –wegverhardingen 

 

1. asbest daken en gevelbeplating 

 

2. asbest in gebouwen 

LAATSTE FASE SANERING 
nu 142.000 m2 (60 %) 
 
 
TZT VERBOD ASBESTDAKEN 
MKBA naar TK 
Met datum verbod in 2024 
 
SCHOLEN 
WOONCORPORATIES 
WONINGEN 
ETC. 

Min I&M beleid 



14 juni 2012 



‘Helpt’ opdrachtgevers  









Discussie!? 

 Indien asbest of asbesthoudend materiaal aanwezig is op het maaiveld, is er 
per definitie sprake van een vermoeden van een ernstige 
bodemverontreiniging en wordt een bodemonderzoek conform NEN 5707 of 
5798 uitgevoerd tenzij er sprake is van voorwerpen die onverweerd en 
ongebroken zijn en waarbij er naar het oordeel van gedeputeerde staten 
geen enkele twijfel bestaat dat er geen asbest in de bodem terechtgekomen 
kan zijn 



Discussie!? 

Relatie tussen verharding (van erven en wegen) en bodem  

Verhardingen die op de bodem zijn aangebracht, maken geen deel uit van de 
bodem en vallen dus niet onder de Wbb.  



Melders 

Huidige situatie 

Toezicht 

Ja, steekproef 

Nee 

Nieuwe situatie 

Toezicht 

Risico 

gebaseerd 

Ja, middels 

Rondrijden 

Natrekken meldingen 
illegaliteit 

Gebruik OLO 

LAVS 

LMA 

etc 

Nee 

Ja 

Nee 

Niet-Melders 

Kliklijn 

Melders 

Niet-Melders 

Kliklijn 

Risico? 

Verplaatsen 

Toezicht 

capaciteit 



Risico-gestuurd toezicht 



Risico gestuurd toezicht 



Uniforme aanpak met randvoorwaarden 
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Tabel asbest interventies     

fase kernbepaling asbest regelgeving actoren* 
HH 

instanties 
bevoegdheden / interventies sanctie basis 

v
o

o
rb

e
re

id
in

g
 

Er is geen sloopvergunning aangevraagd/ melding 
gedaan, cq sanering niet melden. Er is geen melding, 
saneringsplan of BUS-melding aangevraagd.  

7b WW 
2.2 Wabo 

8.3.3 en 8.3.3 Bv  
4.47c Ab 

28, 39, 39b Wbb  
SC 532 en 530  

Opdrachtgever  
Aannemer* 
Adviseur* 

BWT 
ISZW 
bg Wbb 
BOA 

Afkeuren 
Preventief stilleggen 
Boeterapport AI 
Bestuurlijke strafbeschikking 
Bij erkende verwijderaar klacht CI   

matrix C3 
 

AI:B405D00101 
BsbM 28, 39b Wbb 

Er is geen asbestinventarisatie, terwijl bekend is dat er 
asbest aanwezig is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit eerdere 
rapportages, of omdat al eerder in dezelfde 
straat/gebouwen soortgelijke werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden. 

8.1.2 Bv 
3 Avb 

B4.54a Ab 
Sc 540 

Opdrachtgever  
Aannemer* 
Adviseur* 

BWT 
ISZW 
BOA 

Afkeuren 
Preventief stillegen 
Boeterapport AI 
Bestuurlijke strafbeschikking 

matrix C3 
 

AI:B4050010 
BsbM 3 AvB  

Het inventarisatierapport is niet volledig en/of  
gebaseerd op historisch onderzoek en de nodige 
bronnen, of er wordt gerommeld met het SMA-rt 
document, uit oogpunt van kostenbesparing. 

B4.2, Ab 
225 en 326 WvSr 

Sc 540 

Opdrachtgever  
Aannemer* 
Adviseur* 

BWT 
ISZW 
(B)OA 
CI 

Afkeuren  
Preventief stillegen 
Voorlopige maatgeregel 
Opsporing 
Klacht CI 

matrix CD34 
 

CI: certificaat 
onvoorwaardelijk 

intrekken/schorsen 

Voorafgaand aan sloop en/of inventarisatie wordt 
aanwezig asbest illegaal verwijderd. 

6 Avb 
8.3.3 lid 1 Bv 

326 WvSr 

Opdrachtgever  
Aannemer 
Adviseur 

BWT 
ISZW 
(B)OA 
CI 

Stil leggen 
Boeterapport AI 
inventarisatie / onderzoek naar 
besmetting 
PV 
bij erkend bedrijf klacht CI   

matrix C3 
 

AI: boeterapport 
CI: ?? 

Asbestverdachte bodem niet onderzoeken als asbest 
verdacht of in de onderzoekshypothese asbest 
onvoldoende meenemen. 

15 en 18 Bbk 
326 WvSr  

Opdrachtgever  
Aannemer 
Adviseur 

bg Wbb 
(B)OA 
Bbk ILT 

Afkeuren rapport  
bij mogelijke opzet PV 
Bodemsignaal afgeven 

matrix C3 

s
a

n
e

re
n

 

Het saneringsbedrijf / medewerkers is niet 
gecertificeerd / deskundig (klasse 1) 

6 Avb 
8.3.3  1 Bv 
B4.54d Ab  

15 Bbk 
SC530 / 510  

Opdrachtgever  
Aannemer 
Adviseur 

BWT 
ISZW 
bg Wbb 
Bbk ILT  
CI 

Stilleggen 
Boeterapport AI 
Bodemsignaal afgeven 
Klacht CI (bij gecertificeerd 
verwijderaar zonder gecertificeerd 
personeel) 

matrix CD34 
 

AI B4054d501 

De sanering wordt uitgevoerd onder verkeerde 
risicoklasse c.q. niet de beste techniek gebruiken bij 
sanering/ niet conform richtlijn 

# Avb 
B4.2, 5-7 Ab 

39a Wbb 
225 en 326 WvSr 

Sc 530 

Opdrachtgever 
Aannemer* 
Saneerder* 
Adviesbureau* 

BWT 
ISZW 
bg Wbb 
Bbk ILT  
BOA 
CI 

Stilleggen 
Boeterapport AI 
Bodemsignaal afgeven 
Bestuurlijke strafbeschikking 
klacht CI   

matrix CD34 
 

AI B 40400401  
en B 40500501 
BsbM 39a Wbb 

Eenduidige sanctie- en interventiestrategie 
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 Op basis van omstandigheden (ernst en gedrag) kan verzwaring in de matrix worden toegepast; 
bijvoorbeeld bij verwevenheid, waarbij meerdere onderdelen van de keten in handen van één 
(rechts)persoon (bijvoorbeeld; verwijderaar en inventariseerder). 

 

De sanctiematrix 

 
 
Uitgangspunt voor de multidisciplinaire interventie is dat er in ieder geval geïnitieerd/ geïntervenieerd 
wordt, als er sprake is van een situatie rechtsboven de blauwe/rode kromme. 
 
In de loop van 2012 komt de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BsbM)

 3
 als interventie instrument 

beschikbaar. Aan de BsbM is een feitenlijst gekoppeld. In de meest recente lijst zijn enkele asbest- 
feiten benoemd, waarbij de Bsb uitsluitend wordt toegepast op de particulier. Dit sluit in de 
bovenstaande matrix voor die feiten (cyaan ellips) wel aan op het benoemde opsporingsgebied 
(blauwe doorlopende lijn). Daarnaast echter zijn er meerdere feiten uit de lijst, in relatie met asbest 
denkbaar die ook door bedrijven zouden kunnen worden gepleegd

4
. Deze feiten zijn zoveel mogelijk 

ook in de interventietabel aangeduid. 
 

Interventietabel 

In de navolgende interventietabel wordt een beperkt aantal kernovertredingen uitgewerkt. De 
handreiking c.q. de tabel is niet opgesteld vanuit de intentie volledig te zijn. De in de tabel opgenomen 
overtredingen  zijn  niet  vanuit  de  ‘t a ken’  va n  partners,  maar  va nuit  in  de  praktijk  ve elvoorkomende  en  
als  risicovol  ervaren  ‘p roblemen’  opgesteld.  Daarnaast  zijn vooral die overtredingen benoemd waarin 
verschillende facetten aan de orde kunnen zijn, zoals diversiteit aan regelgeving die van toepassing is, 
maar ook verschillende interventie instrumenten die van beschikbaar zijn. Met name ten aanzien van 
deze overtredingen wil de handreiking de ketenpartners prikkelen tot samenwerking.  
 
De overtredingen die redelijk rechttoe rechtaan kunnen worden aangepakt (1 toepasselijk regime) 
worden derhalve niet in deze tabel benoemd. Wel is in bijlage 1 een tabel van de meeste 
asbestgerelateerde overtredingen opgenomen, vanuit verschillende wetgeving.  
 

                                                 
3 

De  bestuurlijke  strafbeschikking  zal  naar  verwachting  kunnen  w

o

rden  gebruikt  door  BOA’s  in  dienst  van  RU D  of  provincie. 
4 

Het is aan te bevelen bij de eerstvolgende feitenlijst batch de BsbM voor asbestfeiten uit te breiden. 

Afgestemd op ernst en gedrag 



 
C 07-C070026.01 Linko Asbest (Nijmegen) 12-01-2010  

sanctie CI 
C 07-C070040.01 REPON BV (Maastricht) 22-09-2011  

Surseance van 
betaling 

C 07-C070048.01c Van der Linde Sloopwerken B.V. 
(ROTTERDAM) 

01-04-2012  
Op verzoek bedrijf 

C 07-C070063.01 H. VerstappenGrondwerken, 
Zand@Grindhandel B.V. (Eersel) 

08-04-2011  
Op verzoek 

certificaathouder 
C 07-C070092.01 J. Klopper B.V. (Assendelft) 01-04-2011  

Op verzoek 
certificaathouder 

C 07-C070098.01 Van der Laan Sloopwerken (Musselkanaal) 04-10-2011  
Faillissement 

C 10-C 100.055 Asbestsanering Noord Nederland (Tweede 
Exloermond) 

17-02-2012  
Faillissement 

C 10-C100062.01 Visser Asbestsanering (Dieren) 21-10-2011  
op verzoek CI 

D 01-D010005.01 Analyse Bureau Safety Inventarisatie B.V. 
(Brunssum) 

31-05-2012  
Geschorst 

D 01-D010024.01 H.A.& Inventarisaties B.V. (Amsterdam) 01-04-2012  
Op verzoek van 

klant 
D 02-D020006.01 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. ('s-

Heerenhoek) 
17-02-2012  

Op verzoek bedrijf 
D 02-D020020.01 De Kempen Inventarisatie (Eersel) 01-07-2011  

op verzoek CI 
D 02-D020036.01 Fibrecount B.V. (Rotterdam) 27-01-2012  

Op verzoek 
certificaathouder 

D 07-D070030.01 De BodemOnderZoeker B.V. 
(ARNEMUIDEN) 

21-10-2011  
Faillissement 

D 07-D070044.01 Jongejan Asbestinventarisatie B.V. 
(Voorschoten) 

04-05-2012  
Op verzoek van de 

klant 
D 07-D070047.01 A.A.S. (Rosmalen) 26-03-2012  

Op verzoek CI 
certificaat niet 

verlengd 
!




