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In 2025 moeten alle daken as-
bestvrij zijn. De Tweede Ka-
mer nam het voorstel daar-
toe in oktober aan. Nu ligt
het bij de Eerste Kamer.

Maar het totaalverbod op asbest-
daken in 2025 is onhaalbaar en
onbetaalbaar. Bovendien leidt het
tot wildwesttoestanden, waarbij
mensen hun asbest illegaal in de
vrije natuur dumpen. Politiek
Den Haag lijkt dat niet te besef-
fen.
Op dit moment ligt er nog on-

geveer 80 miljoen vierkante me-
ter aan asbestdaken op honderd-
duizenden huizen en schuren. En
die zouden tussen nu en 2025 al-
lemaal vervangen moeten zijn
door andere daken. We hebben
het over ruim 13 miljoen vier-
kante meter per jaar. In 2017 is dat
amper gehaald, terwijl er toen

nog een landelijke subsidiepot
beschikbaar was. Die pot is nu
leeg, terwijl de duurste en lastig-
ste projecten nog moeten komen.
Minstens 5 tot 10 procent van de
eigenaren van asbestdaken kan
de sanering niet betalen. Zo’n
klus kost je al gauw 25.000 euro.
De staatssecretaris wil wel le-

ningen beschikbaar stellen, maar
wat heb je aan een lening als je
die niet kunt terugbetalen? En
dan hebben we het nog niet eens
over boeren en woningcorpora-
ties die daarnaast ook heel veel
andere verplichte milieu-investe-
ringen op hun bordje hebben.
Wethouders en gedeputeerden

schreven eerder een brandbrief.
Ze dringen aan op een snelle uit-
voering van de wet. Maar ze ver-
geten hoe enorm de klus is en
hoezeer de saneringskosten zul-
len stijgen als alle daken binnen
vijf of zes jaar moeten worden
vervangen.
Veel gemeenten zijn nog niet

eens klaar voor een asbestverbod.
Pas de helft is gestart met een

aanpak voor de verwijdering van
asbestdaken. De andere helft
heeft de inwoners amper op de
hoogte gebracht van het ko-
mende verbod. Daarbij komt dat
nieuwe saneringsmethoden,
waarbij minder ‘mannetjes in
witte pakken’ nodig zijn, niet
worden toegestaan. Door de
strenge eisen is er dus te weinig
saneringscapaciteit. Op die ma-
nier gaat het niet werken. Als je

zo’n verbod invoert, dan moet dat
haalbaar en betaalbaar zijn. Het is
het een of het ander. Of je kiest
voor een verbod in 2025, maar dat
gaat over de rug van veel boeren
en burgers. Of je gunt hun meer
tijd, zorgt voor een fatsoenlijke
subsidieregeling en staat ook
nieuwe saneringsmethoden toe.
De SGP zou het wel weten.
Behalve de SGP stemden alle

partijen in de Tweede Kamer
voor het totaalverbod op asbest-
daken in 2025. Op dit moment
ligt het wetsvoorstel in de Eerste
Kamer. Politiek Den Haag lijkt
doof voor de signalen vanuit het
land en moet wakker geschud
worden. Want dit verbod is on-
haalbaar en onbetaalbaar. En we
moeten voorkomen dat mensen
het asbest dumpen. Gun onze
boeren, burgers en buitenlui
daarom een klein beetje meer
tijd.

Chris Stoffer uit Elspeet is Tweede
Kamerlid voor de SGP; Diederik van
Dijk uit Benthuizen is Eerste Kamer-
lid voor die partij.

Minstens 5 tot 10
procent van de
eigenaren kan de
asbestsanering 
niet betalen

Geef de mensen in Nederland meer tijd 
voor het asbestvrij maken van daken,
betogen twee Kamerleden van de SGP.
,,Veel gemeenten zijn nog niet eens
klaar voor een asbestverbod.’’ 

Alle daken asbestvrij binnen 
zes jaar is niet haalbaar

◀ Er ligt zo’n 80 miljoen
vierkante meter asbest op
daken in Nederland.
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