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Geachte leden van de Eerste Kamer 

Binnenkort wordt in uw Kamer de Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en 

asbesthoudende producten) behandeld. Als belangenbehartiger van de eigenaren van 

woningen met asbestdaken hecht ik eraan u op de hoogte te brengen van de problemen, 

die er nog steeds aan het onderwerp asbestdaksanering hangen, vooral voor particuliere 

woningeigenaren. 

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat grote groepen als gevolg van dit overheidsvoornemen 

financiële problemen ervaren. Dat alleen al zal ertoe leiden dat het voornemen van de 

regering, nl. Nederland asbestdakvrij in 2025, niet zal worden gehaald. Als belangen-

organisatie zijn ons vele schrijnende gevallen bekend. Afgelopen zaterdag was nog een 

voorbeeld te zien in het NOS Journaal. 

De overheid wil een bron van ongezondheid (nl. asbestvezels) uit de samenleving 

verwijderen en legt de kosten daarvan geheel neer bij een groep Nederlanders, die niets 

fout hebben gedaan en indertijd geheel legaal een huis hebben gekocht. Inmiddels zijn de 

opvattingen veranderd en dragen deze woningeigenaren daarvan de lasten, terwijl 

technisch gesproken hun daken nog aan alle eisen voldoen, die je aan een dak kunt 

stellen. 

Volgens gegevens van de GGD en TNO bedraagt als gevolg van deze operatie de 

gezondheidswinst, uitgedrukt in vermeden sterfgevallen, op termijn 17 per jaar1. De kosten 

die daarvoor nu, alleen al door de particuliere eigenaren, moeten worden opgebracht 

bedragen naar schatting tussen de 1,5 en de 3 miljard Euro. De BTW die de overheid 

daardoor opstrijkt bedraagt minstens €250 miljoen. Hoezeer de besparing van 

mensenlevens en ziekte-ellende ons ook ter harte gaat, hier is iets ernstig scheef. Deze 

relatief kleine winst wordt behaald over de ruggen van particulieren, die niets anders 

verweten kan worden dan dat ze het verkeerde huis gekocht hebben. 

Vergelijk dit bv. met het aantal verkeersdoden per jaar of - erger nog - het aantal 

sterfgevallen door fijnstof (volgens Milieudefensie 12.000 per jaar). Wat doet de overheid 

daaraan? 

Dit neemt niet weg dat er goede redenen zijn om de asbestdaksanering toch door te laten 

gaan. Bij brand kan de gevolgschade enorm zijn, en asbestwoningen zijn in toenemende 

mate onverzekerbaar. Ook is de waarde van woningen met asbestdak gedaald t.o.v. 

vergelijkbare woningen zonder asbest. Een opknapbeurt kan dit (gedeeltelijk) herstellen, 

waardoor de uitgave meer een investering wordt. 
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Blijft de noodzaak om deze operatie te faciliteren, waarvoor naar ons inzicht de volgende 

maatregelen nodig zijn: 

• Financieel 

Maatwerkleningen, die de beperkingen van commercieel verkrijgbare leningen 

overstijgen. Voorbeeld: geen leeftijdsbeperking (75 jaar), geen beperking t.g.v. 

bestaande leningen of hypotheken, en in geval van te lage draagkracht de 

mogelijkheid van aflossingsvrije leningen, die terugbetaald worden bij verkoop van de 

woning. De waarde daarvan stijgt immers door de sanering, maar die waarde zit in de 

stenen. De rente van een dergelijke lening komt neer op enkele tientjes per maand, wat 

door nagenoeg iedereen op te brengen moet zijn. 

• Samenwerking 

Groepen woningen moeten in één enkel project allemaal worden aangepakt. 

Daarvoor moeten alle eigenaars overtuigd worden. Dat vraagt sturing en massage. 

• Deskundigheid 

Er zijn allerlei bouwkundige details die bij zo'n operatie een rol spelen. In huizen die 40 of 

50 jaar geleden zijn gebouwd is soms reden voor aanpassingen. Bewoners staan 

tegenover aannemers met lege handen als het om dergelijke zaken gaat. Voor 

aannemers is het prettig met ervaren vakmensen te kunnen handelen. 

• Energiebesparing 

Als de daken toch open liggen is het verstandig om meteen iets aan isolatie en evt. 

energieopwekking te doen. Ook dat vraagt om deskundigheid, ook vanwege de 

noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en de bijkomende kosten en 

terugverdienopties. 

De instantie die in dergelijke deskundigheid kan voorzien is de gemeente. In gemeenten 

waar reeds geslaagde saneringsoperaties hebben plaatsgevonden, zoals Lelystad en 

Dordrecht, heeft dit zijn waarde bewezen. Maar het is onredelijk om de lasten daarvan 

geheel door de gemeente te laten dragen. Ons inziens beschikt de rijksoverheid over 

dermate hoge inkomsten uit deze operatie, dat ze gemakkelijk in de kosten van deze 

begeleiding kan voorzien. Het voordeel dat ze daarmee koopt is dat de operatie soepel 

verloopt en dat zo een kans bestaat dat de gewenste einddatum gehaald wordt. Als deze 

hulp achterwege blijft is 2025 onhaalbaar. 

Ik hoop u hiermee informatie te hebben geleverd waarmee de wetgeving kan worden 

verbeterd en ben graag bereid dit nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 
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