
OOM Milieumanagement

KIJK VOOR DE DETAILS 
VAN HET PROGRAMMA OP 
WWW.ASBESTPRAKTIJKDAG.NL 
EN MELD U AAN! 

Donderdag 11 november 2021
Hotel Van der Valk, Utrecht  

12e LANDELIJKE ASBEST PRAKTIJKDAG

Mis deze praktijkdag niet! 

• Kansen & risico’s vernieuwd asbeststelsel

• Risico’s voor mens en milieu bij uitvoering

•	 Effect	van	het	nieuwe	stelsel	voor	
saneerders

•	 Vernieuwing	&	gevolgen	voor	gezondheid

• Uitstapje: Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

• PCB’s in bodem onder asbestcementdaken!

• Wereld te winnen voor inventarisatiebedrijven

• Benader asbestvraagstukken in een twee-
fasenproces

•	 Praktijkcasus:	veiligheid	bij	asbest-	en	
sloopvraagstukken

•	 Meer	kansen	voor	resultaatgericht	
samenwerken

Uw jaarlijkse update van 
nieuwe ontwikkelingen, 
knelpunten en oplossingen voor 
de dagelijkse asbestpraktijk

Het asbestprobleem blijft hoog op de agenda van 
woningcorporaties en de politiek. Ging het voorheen 
over de gevolgen van een groot aantal incidenten met 
aanzienlijke impact op de omgeving en hoge kosten voor 
overheden en verzekeraars, tegenwoordig gaat het 
vooral over de mogelijkheden om te komen tot een meer 
risicogerichte benadering bij het saneren van asbest. 

PRAKTIJK
SESSIES

8
DAGVOORZITTER EN SPREKER 
JAN DE VREUGD
DE VREUGD CONSULTANCY



2. Innovatieve 
technieken

3.	Juridische	actualiteiten

• Twee milieuproblemen komen samen in één 
oplossing.

• Niet meer storten van asbestcementen dakplaten.
• Niet meer lozen van industriële afvalzuren, met 

schone circulaire bouwmaterialen en forse CO2-
winst als resultaat. 

 In 2024 moet de eerste fabriek er staan, in Rotterdam. 
• Eerste ervaringen met stortverbod op asbestschroot: 

wat gaat goed en niet goed. 
• Wat is nodig om al het asbest (schroot en straks 

cement platen niet meer te storten)

• De bestuurlijke boete in de praktijk. 
• Wat te doen om een preventieve 

stillegging door SZW te voorkomen?
• Wanneer is sprake van een opleve-

ring van een asbestsanering?
• Het gebruik van algemene voorwaar-

den in de asbestbranche.
• De melding en onderbouwing van 

meerwerk bij extra asbest.

Verantwoord saneren onder nieuwe ARBO-regels
De onderzoeken naar nieuwe wegen voor verant-
woorde en efficiënte sanering hebben  geleid tot 
aanpassingen in de manier waarop (blootstellings)- 
risico’s van asbest worden berekend en daarmee 
dus ook tot een andere aanpak en kostenplaatje. De 
vele zogenaamde validatieonderzoeken hebben in 
de afgelopen jaren aangetoond dat in theorie nogal 
wat asbesttoepassingen in een lagere risicoklasse 
kunnen worden verwijderd dan voorheen. In de 
uitvoering ging dat niet altijd goed, omdat de nieuwe 
werkmethode niet overal aansloot bij de gangbare 
praktijk. De validaties hadden vooral invloed op 
grote projecten – met vele standaardwoningen en 
-toepassingen – maar tot landelijke uitvoering kwam 
het niet. Onder voortdurende lobby en politieke 
druk staan er nu flinke wijzigingen op stapel. De 
publicatie van de nieuwe (concept) ARBO-regels laat 
zien dat er veel gaat veranderen. Op basis van 
onderzoek door TNO komt naar voren dat het 
verwijderen van vele toepassingen met asbest 
verantwoord – dat wil zeggen met beperkte vezel-
emissie – kan worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan 
kunnen veel meer toepassingen door niet-gecertifi-
ceerde bedrijven worden verwijderd. 

Wat	kunt	u	verwachten?
Tijdens deze dag krijgt u uitleg over de wijzigingen 
die op handen zijn, belicht vanuit de opdrachtgever, 
de verwijderaar en de toezichthouder. Ook zal er 
aandacht zijn voor de gezondheidskundige aspecten. 
Er wordt een klein uitstapje gemaakt naar de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die 
samen met de Omgevingswet ook volgend jaar van 
kracht wordt. U krijgt uitleg over de gevolgen van 
deze wet vanuit opdrachtgever en -nemer.

Tijdens werksessies wordt stilgestaan bij actuele 
juridische ontwikkelingen, de manier waarop een 
grote corporatie en een andere opdrachtgever 
omgaan met de risico’s, de ontwikkelingen rond 
bodem en asbest (onder een asbestcementdak). 
Verder de wijze waarop de omgevingsdienst als 
toezichthouder wil zorgdragen voor een gelijk 
speelveld. Ook de ontwikkelingen rond asbestver-
werking worden gepresenteerd. Er is op dit moment 
een installatie operationeel die asbestschroot 
verwerkt; een andere zit in de opbouwfase en 
betreft het verwerken van asbestcementplaten. 
Mooie ontwikkelingen om het asbestprobleem 
beter onder controle te krijgen!

Meer praktijksessies

PRAKTIJKSESSIES

PRAKTIJKSESSIES

PLENAIRE SPREKERS

‘Vernieuwing’ asbeststelsel
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE
AT Osborne

Vernieuwing asbeststelsel 
bezien vanuit saneerder
Jan Horyon
Jan Horyon Beheer BV / Special-Projects

Gevolgen	voor	gezondheid	bij	
vernieuwing asbeststelsel
drs. Henk Jans, arts | chemicus
Jans Consultancy Gezondheid en Milieu 

Aanneming van werk en de 
Wet kwaliteitsborging bouw 
(Wkb)
mr. Ottilie Laan LL.Ms
Bavelaar advocaten

Hoe	anticipeert	toezichthou-
der,	inspecteur	of	auditor?
drs. Otto Hegeman MBA
OOM Milieumanagement

8 ACTUELE EN VERDIEPENDE 
PRAKTIJKSESSIES - STEL UW EIGEN 
PROGRAMMA SAMEN OP
WWW.ASBESTPRAKTIJKDAG.NL 

1. Ook PCB’s aangetrof-
fen onder druppelzone 
van asbestcementdak 
in de bodem!

4. Uitdagingen & 
oplossingen voor 
opdrachtgevers	&	
inventariseerders
Gegeven de complexe wet- en regelgeving en de vele 
toezichthoudende instanties is het voor de opdracht-
gever/eigenaar en leveranciers niet eenvoudig om 
altijd aan de asbestregels te voldoen. ODNL heeft 
verschillende documenten/infobladen opgesteld om 
interpretatieverschillen te verminderen en meer 
duiding te geven bij het toepassen in de praktijk van 
het wettelijk kader. Met name voor inventarisatiebe-
drijven is in dit verband nog een wereld te winnen (in 
een eenduidige en kwalitatief goede uitvoering van 
onderzoek en rapportages). 

Sessie 5: Asbestvraag-
stukken contracteren in 
twee-fasenproces 
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE
AT Osborne

Sessie	6:	Praktijkcasus:	veiligheid	bij	
asbest- en sloopvraagstukken

Sessie 7: Corporaties en 
resultaat	gericht	samen-
werken
Ron van de Molengraft
Wooncorporatie Talis

Sessie 8: Geautomatiseerd 
golfplaten saneren
Herry den Besten
A.A.P. farm B.V.

Eind 2020 is een saneringsplan voor een bodemsanering 
gemaakt in opdracht van een particulier. De ODZOB was 
het bevoegd gezag voor de betreffende sanering.
Onder een druppelzone – dak zonder dakgoot – blijkt 
naast asbest ook PCB aanwezig te zijn. PCB’s zijn 
vermoedelijk afkomstig van de coating van specifieke 
leveranciers van asbestcementplaten. Er zijn in Neder-
land nog meer dan 85.000 asbestcementdaken op 
landbouwschuren. Daarvan is de bodem vervuild met 
asbest en mogelijk in 30.000 gevallen ook met PCB’s. Dit 
dubbele probleem vraagt om een pragmatische en 
efficiënte oplossing als de daken worden gesaneerd!
Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting op het 
onderzoek en de resultaten. Ook wordt 
gekeken naar een in ontwikkeling zijnde 
handreiking.

Maarten Lunenburg 
Tritium Advies

Er zijn drie rondes met deelsessies. 
U kunt de drie deelsessies van uw 
keuze opgeven bij uw aanmelding via 
de website. Met uw keuze zullen wij 
zoveel	mogelijk	rekening	houden.				

Inez Postema 
Asbetter Acids 

Nathalie van de Poel
Purified Metal Company

Geert-Jan van der Meijden
Omgevingsdienst Brabant Noord

mr. Tim Segers
LXA The Law Firm  

mr. Mistral Ceelen
LXA The Law Firm  

mr. Rianne van Pelt
LXA The Law Firm 



12e Landelijke 
Asbest Praktijkdag 
Uw jaarlijkse update

Datum / Locatie
Donderdag 11 november 2021 
Hotel Van der Valk, Utrecht  
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht 

Organisatie  
Studiecentrum Kerckebosch in 
samenwerking met OOM-milieuma-
nagement en AT Osborne
Postadres:
Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 
3700 AC Zeist 

Klantenservice 
030-698 4225  
klantenservice@kerckebosch.nl 

Organisatorisch	contact	
Stephanie van der Linden
030-698 4222 
svanderlinden@kerckebosch.nl

Inhoudelijk	contact	
Ingrid Nijkamp 
030-698 4212 
inijkamp@kerckebosch.nl 

Accreditatie 
SKO in aanvraag

Uw investering 
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij 
gelijktijdige aanmelding van twee of 
meer deelnemers uit een en 
dezelfde organisatie.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken 
voor dato; annulering na die tijd is 
niet mogelijk, u kunt zich echter te 
allen tijde door een collega laten 
vervangen. Bij tijdige annulering 
wordt € 75,00 excl. BTW administra-
tiekosten in rekening gebracht.

Deze praktijkdag is bestemd 
voor:
Directeuren, afdelingshoofden, 
beleidsmedewerkers, handhavers, 
inspecteurs, toezichthouders, 
milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), 
vastgoedeigenaren, opzichters, 
projectleiders, medewerkers beheer 
en onderhoud, arbocoördinatoren 
en preventieadviseurs, KAM-coördi-
natoren, SHE-coördinatoren, 
veiligheidskundigen, (bouw)
technisch medewerkers, mutatieop-
zichters, risicodeskundigen, 
aannemers, projectontwikkelaars, 
adviseurs, consultants, bouwplan-
toetsers en bouwinspecteurs

Eerdere deelnemers over de Landelijke Asbest Praktijkdag

 
‘’Goede sprekers met diverse kennis 

en	achtergronden’’
	Toezichthouder

“Buitengewoon boeiende onderwerpen’’
 Vergunningverlener, Toetser

‘’Een goede mix van deskundige deelnemers en 
sprekers. Goede groep met kennis/informatie 

bij elkaar’’
HVK, Auditor

 
‘Professioneel	congres	en	goede	inhoud’’

KAM coördinator, Asbestonderzoeker

 
‘’Goede update van de ontwikkelingen 

in de asbestsector’’
Projectmanager

 
‘’ Problematiek rondom asbest wordt vanuit 

vele	hoeken	benaderd’’
Vergunningverlener

 
‘’Goed om kennis te delen’’

Toezichthouder	asbest

 
“Goed om informatie te delen en 

toegankelijke sprekers”
Projectleider asbest

 
‘’Interessante onderwerpen. 

Vakkundige begeleiding’’
Toezichthouder

MELD U NU AAN VIA 
WWW.ASBESTPRAKTIJKDAG.NL 
OF GEBRUIK DE QR-CODE


