
 

Begroting I&W 2020 / asbestdaken   25-11-2019 

1 

Aan de leden van de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste 

Kamer der Staten Generaal: 

de heer A.L.E. Arbouw (VVD), 

de heer J.J. Atsma (CDA), 

mevrouw I.A. Bezaan (PVV), 

de heer F.J.M. Crone (PvdA), 

de heer D.J.H. van Dijk (SGP), 

mevrouw P.W. Geerdink (VVD), 

de heer A.J.M. van Kesteren (PVV), 

mevrouw T. Klip-Martin (VVD), 

de heer H.J. Meijer (VVD), 

mevrouw J.E.A.M. Nooren (PvdA), 

mevrouw C. Prins-Modderaar (CDA), 

de heer J. Recourt (PvdA), 

de heer Th.W. Rietkerk (CDA). 

 

Betreft: Begroting I&W 2020 / asbestdaken 

 

Alkmaar/Amsterdam/Deventer/Dordrecht/Oostvoorne, 25 november 2019. 

 

Zeer geachte dames en heren, 

 

Eerder dit jaar stemde een aantal van uw fracties tegen wetsvoorstel 34675 Wijziging van de 

Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) waarmee het 

wetsvoorstel werd verworpen. Simpel gesteld betrof het de ’asbestdakenwet’. Mevrouw S. 

van Veldhoven-van der Meer – toen nog staatssecretaris, inmiddels minister – heeft op 4 

oktober 2019 de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij op hoofdlijnen uiteenzet hoe zij 

van de resterende 80.000.000 vierkante meter asbestdaken denkt af te komen. Ze onderscheidt 

zes ’categorieën van maatregelen’: 1) communicatie/vergroten bewustzijn; 2) het fonds; 3) 

ontzorgen; 4) meekoppelkansen; 5) monitoring; 6) vereenvoudiging saneringen1. 

Haar ministerie heeft haar plan gepresenteerd als ’een nieuwe aanpak voor het verwijderen 

van asbestdaken’2. De zes ’categorieën van maatregelen’ rechtvaardigen gebruik van het 

woord ’nieuwe’ niet. Alle zes vormen al jaren onderwerp van gesprek, tot nu toe zonder 

tastbaar resultaat. Nieuw is dat ’het nodig is om te schakelen van een situatie waarin sprake 

zou zijn van een asbestdakenverbod, naar een situatie waarin de vrijwillige sanering wordt 

gestimuleerd en gefaciliteerd’, aldus de bewindsvrouw. 

In gewone-mensentaal: niet dwingen maar verleiden. 

 
1 Brief staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2019, kenmerk 

IENW/BSK-2019/193315. 
2 ’Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken’; persbericht Rijksoverheid 14-10-2019 ǀ 08:07 
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De ondertekenaars van deze brief, eigenaren van woningen met asbestdaken (zoals er een paar 

duizend in Nederland zijn) zien in het jongste voorstel van mevrouw Van Veldhoven geen 

enkele prikkel zich te laten verleiden tot sanering van hun asbestdaken. Ons besluit botst met 

onze positieve opstelling want wij zijn bereid tot dakvervanging over te gaan vanuit het 

oogpunt van de volksgezondheid. Wij zullen ons committeren, en alle betreffende 

dakeigenaren in Nederland adviseren hetzelfde te doen, zodra het Rijk een gerechtvaardigde 

substantiële financiële tegemoetkoming toezegt. Het door mevrouw Van Veldhoven al jaren 

gepropageerde leningenfonds is onvoldoende om de door het Rijk geschapen 

onrechtvaardigheid te repareren en dakeigenaren te verleiden tot dakvervanging te besluiten. 

Zij moeten leningen altijd terugbetalen. 

’Betaalbaarheid’ was, met haalbaarheid en proportionaliteit, één van de redenen voor een 

aantal van uw fracties om wetvoorstel 34675 op 4 juni jongstleden te verwerpen. In haar 

nieuwe (sic) plan komt mevrouw Van Veldhoven met haar oude suggestie dat eigenaren 

moeten lenen. In een aantal gevallen gaat het om €20.000,-- tot €25.000,-- (of meer). Bij de 

meekoppelkansen (energietransitie) die zij propageert, slaat de schrik ons om het hart. Met 

ruwweg nog eens zo’n investering zien wij die vooralsnog vooral als meekoppelkosten. 

Recapitulatie financiële aspecten vervanging asbestdaken van particuliere eigenaren 

✓ Gemiddeld kost vervanging van een asbestdak van golfplaten, bijvoorbeeld op 

agrarische opstallen, ongeveer €30,-- per vierkante meter; de kosten voor een groot 

aantal particuliere eigenaren (van leiendaken, maar ook anderen) zijn een factor zeven 

tot acht: €200,-- tot €250,-- per vierkante meter. 

✓ Bedrijven genieten fiscale en subsidievoordelen (onder meer btw-teruggave), 

particulieren niet. 

✓ Conclusie: ongelijke behandeling van gelijke gevallen. 

✓ Bovendien staan hier tegenover als schril contrast de verdiensten van het Rijk aan 

onze daksaneringen: btw, loonheffing, winstbelasting/vennootschapsbelasting. 

Ongeveer éénvijfde van het totaalbedrag dat een particulier eigenaar kwijt is aan 

dakvervanging verdwijnt in ’s Rijks schatkist. 

✓ De Raad van State heeft gepleit voor een compensatieregeling voor getroffen 

eigenaren: ,,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.’’3 

✓ De colleges van burgemeesters en wethouders van Alkmaar (brief d.d. 09-04-2019), 

Deventer (brief d.d. 14-03-2019) en Rotterdam (brief 04-04-2019) hebben bij uw 

Kamer en bij de staatssecretaris op de schrijnende situatie van veel particuliere 

dakeigenaren gewezen en gepleit voor financiële ondersteuning. Ook de door 

mevrouw Van Veldhoven zelf aangestelde asbestambassadeurs hebben (brief d.d. 12-

04-2019) een vergelijkbaar pleidooi gehouden. 

✓ De enige suggestie die mevrouw Van Veldhoven sinds jaar en dag biedt is dat 

particuliere eigenaren bij een bank of bij ’het fonds’ geld moeten lenen. 

✓ Eigenaren moeten die leningen vroeg of laat terugbetalen. 

✓ Leningen brengen de ook door ons gewenste betaalbaarheid (en in het verlengde 

daarvan de haalbaarheid) van asbestdakvervanging op grote schaal niet dichterbij. 

 
3 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016. 
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✓ Bij eerdere gelegenheden heeft mevrouw Van Veldhoven financiële tegemoetkoming 

door het Rijk van particuliere eigenaren afgewezen, zoals, om te beginnen, vrijstelling 

van de btw, omdat daarvoor dekking ontbrak dan wel ontbreekt binnen de lopende 

begroting. 

✓ Bij recent aan het licht gekomen omvangrijke milieuproblemen (stikstof, pfas) heeft 

het kabinet de afgelopen weken razendsnel honderden miljoenen euro’s als onderdeel 

van een oplossing uit de spreekwoordelijke hoge hoed getoverd. 

De regering is van mening dat asbestdaken een zó ernstig en zó acuut gevaar voor de 

volksgezondheid opleveren dat een wettelijk verbod nodig was. Het dikwijls herhaalde 

standpunt van mevrouw Van Veldhoven dat voor dít milieuprobleem ’geen geld 

beschikbaar is voor dakeigenaren’ steekt wel heel schril af bij de honderden miljoenen 

euro’s voor stikstof en pfas, inclusief het uitkopen van boeren, die het kabinet 

plotsklaps beschikbaar heeft gesteld. 

Verantwoordelijkheid van het Rijk 

De rechtvaardiging voor de door ons bepleite financiële tegemoetkoming ligt in het feit dat de 

overheid, met name het Rijk, verantwoordelijk is voor ons probleem - níét de eigenaren zelf! 

Zie ook het eerder genoemde advies van de Raad van State dat spreekt van ’een directe 

verplichting om in het verleden veelal rechtmatig aangebrachte asbestdaken te verwijderen’.4 

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 van het Ministerie voor Infrastructuur en 

Waterstaat door de Tweede Kamer op 16 en 17 oktober jongstleden betoogde mevrouw Van 

Veldhoven dat ’het actief beschermen van ons leefmilieu een kerntaak van de overheid is’ en 

dat die ’verankerd is in de grondwet’ (art. 21). Zij voegde er aan toe: ,,Het is niet altijd direct 

duidelijk of en hoe stoffen schadelijk zijn.’’ En: ,,We moeten problemen voorkomen in plaats 

van achteraf aan de noodrem trekken.’’5 

Met haar laatste twee citaten formuleerde zij precies wat eigenaren van asbestdaken de 

rijksoverheid verwijten. De gevaren van asbest voor de volksgezondheid waren al vóór de 

Tweede Wereldoorlog bekend; zie bijvoorbeeld recente publicaties in dagblad Trouw6. Na 

WO2 is daar keer op keer op gehamerd in honderden artikelen in kranten en tijdschriften maar 

ook in het proefschrift van Stumphius7 en in meerdere TNO-rapporten8. Het Rijk stond in 

1976 op het punt eindelijk zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en asbest te 

verbieden maar zwichtte voor de asbestlobby, zoals toen verantwoordelijk minister Boersma 

in 1988 toegaf9. 

Halsstarrig heeft mevrouw Van Veldhoven tot nu toe geweigerd te erkennen dat het Rijk 

veroorzaker is van de problemen: gezondheidsrisico’s; onbetaalbaarheid; ongelijke 

 
4 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016. 
5 https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-

waterstaat-2020-voortzetting-13-52/onderwerp; vanaf 49:30 (van 04:16:36). 
6 Strafklacht asbest: moeilijk en emotioneel dossier en Nederlandse asbestslachtoffers eisen 

strafvervolging voor ‘doodslag op industriële schaal’; Trouw 16-11-2019. 
7 Dr. J. Stumphius: ’Asbest in een bedrijfsbevolking’; 1969. 
8 H.T. Planteydt, lid ’TNO-asbestcommissie’, geciteerd in de Volkskrant 23-08-1976: Cijfers TNO-commissie: 

Jaarlijks honderd asbestdoden. 

En: 

P.B. Meyer en W.E. de Koning-Pierens: Bepaling van de asbestconcentratie in de lucht; p. 661; H.T. Planteydt: 

Asbest en mesothelioom in Nederland; p. 667. 
9 Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 1988. 

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-waterstaat-2020-voortzetting-13-52/onderwerp
https://debatdirect.tweedekamer.nl/2019-10-17/Financi%C3%ABn/plenaire-zaal/begroting-infrastructuur-en-waterstaat-2020-voortzetting-13-52/onderwerp


 

Begroting I&W 2020 / asbestdaken   25-11-2019 

4 

behandeling van gelijke gevallen; uitzonderlijke problemen bij vervanging van 

asbestleidaken; waardevermindering (veelal ruim meer dan de kosten van vervanging) van 

onze huizen door het Rijksetiket ’gevaar - asbest’; verzekeringsmaatschappijen die 

asbestdakeigenaren de duimschroeven aandraaien door hun polisvoorwaarden aan te passen. 

Wij bepleiten 2020 en 2021 te gebruiken als voorbereidingsjaren op een goed voorbereide 

aanpak van asbestdaken. Het kabinet kan die twee jaar benutten om een fatsoenlijke en 

terechte financiële compensatieregeling, inclusief dekking, te regelen en tevens voor het 

uitwerken van allerlei losse eindjes in het plan van de staatssecretaris. 

Ons verzoek 

Volgens de huidige planning wordt het begrotingsvoorstel van het ministerie van I&W voor 

het jaar 2020 op 10 december aanstaande door uw Kamer in procedure genomen. Wij 

verzoeken u behandeling van dit begrotingsvoorstel aan te grijpen om een motie in te dienen 

waarin uw Kamer er bij de regering met de grootst mogelijke klem op aandringt particuliere 

eigenaren van asbestdaken financieel substantieel tegemoet te komen (compensatie, 

schadeloosstelling) anders dan een leningenfonds. 

Vanzelfsprekend hopen wij dat een dergelijke motie op een zo ruim mogelijke meerderheid in 

uw Kamer kan rekenen. 

Als een substantiële financiële tegemoetkoming uitblijft, wordt, vrezen wij, vervanging van 

de resterende 80.000.000 miljoen vierkante meter asbestdaken een mislukking. 

Vanzelfsprekend kunt u een van ons benaderen mocht u behoefte hebben aan aanvullende 

informatie. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Leo Enthoven, Grutto 7,  7423 CZ Deventer (15 particuliere woningen met daken van 

asbesthoudende leien); leo.enthoven@gmail.com; 06 51180005 

mede namens 

Arie Mol, Tafelberg, Dordrecht (98 particuliere woningen met daken van asbesthoudende 

leien – inmiddels grotendeels gesaneerd); arie.mol@kpnmail.nl 

David van Wijk, Houtwaard, Alkmaar (72 particuliere woningen met daken van 

asbesthoudende leien); davidvanwijk@gmail.com; 06 54235089 

Henk Pit en Gerry Pit-Kortleven, Kantelenweg, Oostvoorne (27 particuliere woningen met 

daken van asbesthoudende leien) 

John Huijg, Scheepmakerskade, Amsterdam (10 particuliere woningen met daken van 

asbesthoudende leien, inmiddels gesaneerd) 
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