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Aan:  Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 

  Binnenhof 22, 

2513 AA Den Haag. 

Betreft: Wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675). 

Datum: 15 november 2018. 

 

Hoogedelgestrenge dames en heren, 

 

Asbestdakenbesluit rijksoverheid kan alleen mét compensatieregeling huiseigenaren. 

 

Situatieschets 

Aan de Grutto in Deventer staan vijftien particuliere woningen. Het betreft de oneven 

huisnummers 1-29. De bouwvergunning is in december 1978 verleend. De huizen zijn vanaf 

1980 opgeleverd. De dakbedekking bestaat uit 1.600 m2 leien die 5-10% wit chrysotiel 

bevatten1. De huizen zijn niet eender, per woning verschilt het dakoppervlak. De technische 

levensduur van onze daken is nog minstens twintig jaar. 

De regering heeft in 2005 aangekondigd dat alle asbestdaken in Nederland per 2024 

verwijderd moeten zijn. Om dat doel te bereiken wil de regering een aanpassing van de ’Wet 

milieubeheer’ om daarna met een ’Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) asbestdaken te 

verbieden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. Dat ligt nu bij U. 

Oproep aan Eerste Kamer 

Als vijftien eigenaren trekken we om twee redenen gezamenlijk op bij het zoeken naar 

oplossingen voor het probleem waarmee de rijksoverheid ons ten onrechte opzadelt. Wij 

voelen ons sterk met elkaar verbonden (noaberschap) én zijn bijna allemaal ’dakdelers’: 

daken van onze huizen en garages lopen in elkaar over. 

Wij zijn niet de enige huiseigenaren in Nederland die door deze overheidsmaatregel financieel 

zwaar gedupeerd worden. 

Deze eenzijdige overheidsmaatregel betekent voor eigenaren een schadepost, bij ons 

variërend van €17.000,-- tot €33.000,-- per woning/eigenaar, totaal €400.000,--. In lekentaal 

betogen wij in lezingen en discussies: ,,De overheid heeft eenzijdig de spelregels veranderd en 

legt ons bovendien een boete op van vierhonderdduizend euro.’’ Zo voelen wij dat echt. 

Het is redelijk en billijk dat wij als eigenaren een financiële tegemoetkoming als 

schadeloosstelling krijgen van de veroorzaker(s) van ons probleem. De Raad van State 

deelt onze mening2 op dit punt. Dit is compensatie van geleden schade en 

waardevermindering sinds de aankondiging van het asbestverbod in 1993 en het 

asbestdakenverbod in 2005. Tevens is het redelijk en billijk dat deze schadeloosstelling c.q. 

tegemoetkoming procentueel wordt vastgesteld minimaal evenredig met de vergoedingen die 

(boeren)bedrijven ontvangen (btw-teruggave, aanjaagsubsidie, fiscale voordelen enzovoort). 

Volledigheidshalve vermelden wij dat het Rijk aan ’onze’ €400.000,-- ongeveer €85.000,-- 

gaat verdienen in de vorm van btw, loonheffing en winstbelasting. 

                                                 
1 Rapport Inspectie Gezondheidsbescherming, Keuringsdienst van Waren, gedateerd 07-07-1997, na onderzoek 

dakbedekking woning Grutto 7. 
2 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016. 
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Op basis van bovenstaande doen wij een klemmend beroep op de Eerste Kamer uitsluitend 

akkoord te gaan met het voorliggende wetsvoorstel op voorwaarde dat de staatssecretaris 

toezegt een compensatieregeling voor particuliere huiseigenaren met asbestdaken op te stellen 

die procentueel minimaal gelijk is aan de voordelen die (boeren)bedrijven kennen c.q. gekend 

hebben (btw-teruggave, aanjaagsubsidie, fiscale voordelen, subsidie ’dak eraf, zon erop’ 

enzovoort). 

Ons probleem nader toegelicht en analyse standpunten staatssecretaris 

Onafhankelijk van elkaar hebben twee van ons gecertificeerde bedrijven offertes laten maken 

voor dakvervanging. Grutto 3: uitkomst €294,-- per m2; Grutto 27: uitkomst €235,-- per m2. 

Wij hanteren €250,-- per m2 als rekeneenheid: 1.600 m2 x €250,-- = €400.000,-- totaal. 

Relevante overheidsuitspraken en -opvattingen zijn verder cursief weergegeven. 

Er resteert nog 80-90 mln vierkante meter asbestdak. (…) Uit de geactualiseerde MKBA3 

blijkt dat de totale kosten €882,-- mln bedragen inclusief de vervangingskosten4. 

Afgerond komt de staatssecretaris op ±€10,-- per m2. Onze offertes zijn minimaal het 

vijfentwintigvoudige. Saneren en vervangen van asbesthoudende golfplatendaken op 

bijvoorbeeld boerenschuren vergt ±€30,-- per m2; onze daken dus ruim het achtvoudige. 

Voor particulieren geldt dat het doorgaans zal gaan om daken op kleinere bouwwerken met 

een geringere oppervlakte, zodat de kosten van verwijdering en vervanging doorgaans 

beperkt zijn5. 

Wij bestrijden met klem dat 1.600 m2 zijn te kwalificeren als ’geringere oppervlakte’, en onze 

op offertes gebaseerde gezamenlijke kostenpost van €400.000,-- als ’beperkt’. 

Behalve deze berekeningsfout bevat de nota6 een veelvoud aan verkeerde aannames en 

onjuistheden. De Tweede Kamer heeft die laten passeren. 

Wij doen een klemmend beroep op de Eerste Kamer dat níét te doen. 

Ik zie de kosten die de dakeigenaren moeten maken als normale kosten die de eigenaar van 

een bouwwerk van tijd tot tijd moet maken, omdat een dak niet het eeuwige leven heeft7. 

Gemiddelde huiseigenaren zullen ’van tijd tot tijd’ een klusjesman of schilder over de vloer 

hebben, maar dat zij ’van tijd tot tijd’ daken laten vervangen lijkt ons een stelling die de 

staatssecretaris niet kan onderbouwen. Vrijwel allemaal zijn wij tientallen jaren huiseigenaren 

en nog nooit heeft een van ons een dak laten vervangen, laat staan ’van tijd tot tijd’. 

Daar komt bij dat het nu eenmaal voorkomt dat aan gebouwen door verandering van 

processen, marktomstandigheden of regelgeving voortdurend nieuwe eisen gesteld worden, 

waardoor onderdelen vaak al aan vervanging toe zijn voordat de afschrijvingsduur of 

                                                 
3 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 2012 
4 Nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag van staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer gedateerd 

31-05-2018 aan de Tweede Kamer. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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technische levensduur verstreken is. Voor asbestdaken geldt dat de afschrijvingsduur is 

verstreken8. 

De voorgaande alinea geeft treffend weer dat de nota als weerspiegeling van het denken over 

asbestdaken binnen het ministerie van I en W voor verreweg het grootste deel de situatie 

beschrijft van daken op (boeren)bedrijven – níét op die van particuliere woningen. Voor onze 

woningen gelden geen van de door de staatsecretaris opgesomde elementen. 

Deze ingangsdatum zorgt voor een versnelling van de verwijdering van asbestdaken tegen 

aanvaardbare kosten, en voor de noodzakelijke duidelijkheid voor eigenaren en bevoegd 

gezag9. 

Wij bestrijden met klem de opvatting van de staatssecretaris dat het bedrag van €400.000,-- 

verdeeld over vijftien eigenaren valt in de categorie ’aanvaardbare kosten’. Zij noch haar 

ambtenaren hebben zich ooit in onze situatie verdiept. 

Per gebouw vaststellen dat een asbestdak een risico vormt, is niet uitvoerbaar in de praktijk 

en stelt bevoegd gezag voor hoge kosten10. 

De overheid heeft onze daken níét onderzocht en níét vastgesteld dat de aanwezige asbest (5-

10% wit chrysotiel) zodanige gevaren voor de gezondheid zou kunnen opleveren dat wij als 

eigenaren onder overheidsdwang €400.000,-- moeten uitgeven om daken te vervangen die 

technisch in goede staat verkeren. 

De overheid neemt aan dat een gezondheidsrisico zou kunnen bestaan. Op deze aanname, dus 

níét op een wetenschappelijk onderbouwde conclusie, baseert de staatssecretaris haar besluit 

ons te dwingen vóór 31-12-2024 gezamenlijk €400.000,-- uit te geven. 

De staatssecretaris is bovendien niet van plan een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren want 

dat ’stelt het bevoegd gezag voor hoge kosten’. Met haar besluit wentelt zij de ’hoge kosten’ 

in ons geval volledig af op vijftien eigenaren wat wij als onrecht ervaren. 

Volgens artikel 1a van de Woningwet is de eigenaar van een bouwwerk verplicht om een 

woning zodanig te onderhouden dat deze geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Er is 

sprake van een gevaar voor de gezondheid als een dak door verwering zodanige concentraties 

asbestvezels afgeeft aan de leefomgeving dat gezondheidsrisico’s kunnen optreden11. 

Zoals gezegd, de bewering in de laatste zin van de voorgaande alinea is wat onze daken 

betreft een aanname, géén wetenschappelijk onderbouwde conclusie. 

Rijk en gemeente zijn verantwoordelijk voor de asbestleien op onze woningen. Ruim honderd 

jaar zijn de asbestgevaren bekend12. In 1976 stond de regering op het punt een asbestverbod af 

te kondigen13. Uiteindelijke zwichtte het kabinet voor de asbestlobby. 

                                                 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Dr. P. Swuste, TU Delft: ,,Gevaren van asbest al bijna honderd jaar bekend.’’ (NRC 25-09-1998) en 

proefschrift bedrijfsarts J. Stumphius, 1969: bewezen verband tussen asbest en longkanker’ en ’asbest ontwikkelt 

zich tot volksgezondheidsprobleem’. 
13 Jaarlijks honderd asbest-doden: Verbod komt nog dit jaar in Kamer (de Volkskrant 23-08-1976 + vele 

vergelijkbare artikelen in allerlei media). 
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Als het kabinet in 1976 de rug had recht gehouden en had doorgezet, waren in 1980 

asbesthoudende leien niet als dakbedekking op onze woningen terechtgekomen. 

Het Rijk heeft veel te lang gebruik van asbest toegestaan en de gemeente heeft veel te lang via 

bouwvergunningen gebruik van asbestleien gesanctioneerd. 

Minister Jaap Boersma, in 1976 verantwoordelijk bewindsman, zei twaalf jaar later over deze 

ommezwaai: ,,Ik heb zelf wat dat betreft ook boter op mijn hoofd gehad. In mijn ministertijd 

speelde de discussie over wel of niet stoppen met de asbestproductie. Je weet dat het kwaad 

kan, maar een bedrijf als Eternit sluiten is nogal wat.”14 

Het vaststellen van een eenduidige en op onderzoek gebaseerde datum waarop alle 

asbestdaken verwijderd moeten zijn, geeft de gewenste duidelijkheid aan eigenaren en 

bevoegd gezag en zorgt voor gelijke voorwaarden binnen Nederland voor eigenaren van 

asbestdaken15.  

’Gelijke voorwaarden binnen Nederland voor eigenaren van asbestdaken’ 

   

 (Boeren)bedrijven Particulieren 

btw-teruggave ja neen 

subsidie ’dak er af, zon er op’  ja neen 

fiscale voordelen ja neen 

aanjaagsubsidie €4,50 per m2 ja ja 

Algemeen: grote verschillen tussen gemeenten en provincies bij hulp aan en ondersteuning van 
particuliere eigenaren van woningen met asbestdaken, óók financieel, en grote verschillen bij deze 
hulpverlening tussen particulieren en bedrijven. 
Voorbeeld: 
‘Onze’ provincie Overijssel kent het project ’Asbest van het bedrijfsdak’; en ’voor het project is 
provinciaal budget en rijksbudget beschikbaar’;16 geen vergelijkbaar project voor particulieren! 

 

Bij een golfplatendak (vervangingskosten ±€30,-- per m2) dekken de btw-teruggave en de 

aanjaagsubsidie ruim 25% van de kosten. Voor ons geldt alleen de aanjaagsubsidie: 

nauwelijks 2% van €400.000,--, net genoeg voor 28 m2 van onze in totaal 1.600 m2. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft onder meer gesteld: 

(…) geeft in overweging om voor het voorgenomen asbestdakenverbod te voorzien in een 

specifieke vergoedingsregeling (…)17 

Het voorkomen van gezondheidsrisico’s in verband met de asbestproblematiek kan van groot 

maatschappelijk belang worden geacht. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het 

voorgenomen asbestdakenverbod voor belanghebbenden financieel ingrijpend zijn als zij 

verplicht worden om hun asbestdak te (laten) verwijderen.18 

Wij vinden als Deventer collectief van vijftien eigenaren dat bij een gezamenlijke kostenpost 

van €400.000,-- sprake is van financieel ingrijpende gevolgen waar de RvS op doelt. 

                                                 
14 Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 1988. 
15 Nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag van staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer gedateerd 

31-05-2018 aan de Tweede Kamer. 
16 Nota gemeente Deventer notanummer 2015-001328 d.d.09-06-2015. 
17 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016. 
18 Idem. 
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In het algemeen geldt dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een 

regeling niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen19. 

Wij menen dat onze collectieve uitgave een fors nadelig gevolg is van de overheidsregeling 

met betrekking tot de straks wettelijk verplichte verwijdering van alle asbestdaken en dat 

sprake is van onevenredigheid in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen.  

In de toelichting bij het voorstel is niet ingegaan op de wijze waarop wordt voorkomen (…) 

dat vast te stellen amvb’s onevenredige gevolgen voor individuele belanghebbenden met zich 

brengen, terwijl daar gezien de mogelijke ingrijpendheid van deze amvb’s wel reden voor is.20 

Zoals wij in deze brief meermaals aantonen: bij ons is sprake van onevenredige gevolgen. 

Gelet op het bijzondere karakter van het verbod – een directe verplichting om in het verleden 

veelal rechtmatig aangebrachte asbestdaken te verwijderen – en het grote aantal 

belanghebbenden dat het treft, is niet uitgesloten dat velen, al dan niet succesvol, een beroep 

zullen doen op de algemene regeling van artikel 15.21 van de Wet milieubeheer. De Afdeling 

ziet hierin aanleiding om in overweging te geven om voor het asbestdakenverbod in een 

specifieke regeling van vergoeding van kosten en schade te voorzien.21 

Hiermee slaat de RvS de belangrijkste spijker op z’n kop. Tegen beter weten in heeft het Rijk 

tientallen jaren asbestgebruik toegestaan. Als het in 1976 het asbestverbod had afgekondigd, 

waren in 1980 op onze huizen geen asbestleien aangebracht. En hadden wij nu niet voor de 

door ons als onmogelijk geachte opgave gestaan om zonder een gerechtvaardigde financiële 

tegemoetkoming van de probleemveroorzakers €400.000,-- bijeen te brengen. 

De rijksoverheid heeft in 1993 het asbestverbod afgekondigd. Dat maakt be- en verwerken 

van asbest onmogelijk. Met dit verbod ontneemt zij ons als huiseigenaren inmiddels al 25 jaar 

de mogelijkheid op daken zonnepanelen te plaatsen om daarmee een bijdrage te leveren aan 

verduurzaming van de samenleving én inkomsten te verwerven uit zelf opgewekte energie. 

Wij verzoeken Uw Kamer met klem een compensatieregeling voor particuliere 

huiseigenaren met asbestdaken af te dwingen. 

Hoogachtend, 

Bewoners/eigenaren woningen Grutto oneven in Deventer 

Contactpersonen: 

 

Leo Enthoven,    Jan van Dussen, 

Grutto 7,    Grutto 5, 

7423 CZ Deventer.   7423 CZ Deventer. 

leo.enthoven@gmail.com  j.vandussen@kpnmail.nl 

06 51180005    06 34614126    www.asbestleivrij.nl 

 

                                                 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
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