
Ministerie van Financiën 
Aan de Minister van Financiën  
De heer mr. W.B. Hoekstra  
 
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG 
 
         Deventer, 30 januari 2019 
Geachte excellentie, beste Wopke, 
 

 
“Beste Wopke”, omdat we elkaar eerder hebben ontmoet: in 2012 ben je, als consultant van 
Mckinsey, op bezoek geweest bij de Belastingdienst in Apeldoorn, het Centrum voor Informatie- en 
Communicatie Technologie (CICT). Je had daar een afspraak met de toenmalig directeur Jeroen 
van Rooden en hebt daar koffie gedronken met de voorzitter en de secretaris van de 
Ondernemingsraad: ik was die laatste. 

 

De reden dat ik deze brief schrijf is echter een heel andere: asbestdaken! En ik heb -samen met 
14 andere eigenaren in Deventer- een huis met een dak van asbestleien. Zoals je weet ligt er een 
wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om deze daken te verbieden per eind 2025 en wordt de 
woningeigenaar opgedragen deze daken te vervangen. Toen ik het debat in de Tweede Kamer over 
dit onderwerp volgde viel mij de onvolledige dossierkennis van veel politici en ambtenaren op. Dit 
heeft als gevolg dat woningeigenaren worden opgezadeld met een kostenpost van vele 
tienduizenden euro’s. In mijn geval  € 30.000,--. In deze brief twee onderwerpen: de feiten en 

mijn vraag aan jou. 
 
Ik zal eerst in het kort samenvatten wat minimaal nodig is aan dossierkennis om een redelijk 
besluit te nemen. 

• Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn er meerdere rapporten (o.a. in 1969 het 
baanbrekende proefschrift van Stumphius en in 1976 een alarmerend TNO-rapport) 

verschenen waarin onomstotelijk wordt aangetoond dat asbest dodelijk is. 
• De regering, met name minister Boersma (1973-1977), besluit, onder druk van de 

asbestlobby, af te zien van een voorgenomen verbod op het gebruik van asbest: de Eternit 
fabriek in Goor mocht niet failliet gaan. Minister Boersma heeft later gezegd dat hij 
destijds boter op zijn hoofd had door naar de asbestlobby te luisteren (zie bijlage 1). 

• Asbest werd destijds, soms verplicht, voorgeschreven voor boerenschuren vanwege de 
brandwerende werking. 

• In 1979 heeft de architect van mijn woning (net als vele duizenden andere woningen in die 
periode) gekozen voor asbestlei: de bouwvoorschriften stonden dat toe. 

• Pas in 1993, na de eerste asbestslachtoffers, komt er een verbod op asbest. 
• Vanaf dat moment zijn wij ook buitengesloten van de mogelijkheid zonnepanelen te 

installeren. 
• De regering gaat ervan uit dat het normaal is na 40 jaar het dak van je huis te vervangen: 

zelfs een asbest-specialist heeft ons gezegd dat onze daken nog zeker 30 jaar meegaan en 

het vervangen van een dak is geen regulier onderhoud. 
• De regering gaat uit van een vervangingsprijs van 10 tot 30 euro per vierkante meter, de 

werkelijkheid is dat dit een “boerenschuurprijs” is: ik heb, samen met mijn buren, 

meerdere offertes die gemiddeld neerkomen op €250,00 per vierkante meter. Voor de 
straat waarin ik woon (15 woningen) komt dat neer op €400.000,00!  

• In oktober vorig jaar is mijn huis €30.000,00 minder waard geworden door het besluit van 

de Tweede Kamer. 
• De staat heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 4,50 per vierkante meter, uiteraard 

staat dat in geen verhouding tot mijn vierkante meter prijs en is deze subsidiepot sowieso 
leeg. 

• In het Tweede Kamer debat van 10 oktober jongstleden vroeg jouw CDA partijgenoot 
Maurits von Martels (die erg goed bekend is met de problematiek) om ook particulieren in 
deze casus vrij te stellen van BTW. Daarop antwoordde staatssecretaris Van Velthoven, dat 

dat niet mogelijk is omdat dan elders de belasting verhoogd moet worden! (zie bijlage 2). 
• Uit bovenstaande kan dus geconcludeerd worden dat de belasting-”winst” die de overheid 

maakt, al ingeboekt is. Sterker nog: de overheid heeft destijds geld verdiend aan het niet 
verbieden van asbest en schroomt er nu, veel honderden asbestdoden later, niet voor er 
opnieuw aan te gaan verdienen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! 



• In de bijlage 3 laat ik zien dat een ruwe schatting leert dat een kwart van mijn kosten 

rechtstreeks, zonder bij te dragen aan de oplossing, in de schatkist verdwijnt! (zie bijlage) 
• Zelfs de Raad van State (Advies W14.16.0313/IV) heeft bedenkingen bij de houding van 

de regering in deze en vindt het in juridische zin erg lastig.  

• In het licht van bovenstaande argumenten vraag ik namens alle woningeigenaren met 
asbestdaken in Nederland niet voor een BTW vrijstelling, maar voor een schadeloosstelling 
voor het onjuiste beleid dat de overheid heeft gevolgd en nog steeds volgt. 

 
Mijn vraag aan jou is om serieus te kijken naar onze casus en ons in redelijkheid en billijkheid 
tegemoet te komen. Ik licht mijn standpunt graag toe bij een volgende kop koffie. 
 

 
 
Met vriendelijk groet, 
Henk Bunskoeke, 
Grutto 19 
7423 CZ Deventer 

Tel. 06-18143519 
Email: henkbuns@home.nl 
www.asbestleivrij.nl 

 
PS: ik voel me verplicht te melden dat ik nog steeds medewerker van de Belastingdienst ben, niet 
dat dat van invloed zou moeten zijn, maar ik wil dat niet verzwijgen. Ik ben zeer zelden op het 
ministerie en ik ga vermoedelijk per 1 juni met pensioen. 
 
Bijlagen. 

  

mailto:henkbuns@home.nl
http://www.asbestleivrij.nl/


Bijlage 1 

In 1976 heeft de asbestlobby een mogelijk asbestverbod geblokkeerd. 
In 1988 zei oud-minister Boersma hierover: “Ik heb zelf wat dat betreft ook boter op mijn 
hoofd gehad. In mijn ministertijd speelde de discussie over wel of niet stoppen met 

asbestproductie. Je weet dat het kwaad kan, maar een bedrijf als Eternit sluiten is nogal 
wat”. Zie ook de knipsels uit de Volkskrant en Trouw uit 1976. 

 
Bijlage 2 

Deel van het transcript debat 2e kamer van 10 oktober 2018 bladzijde 21 
Voorzitter. Dan was er nog een vraag van de heer Von Martels, namelijk of ik het 
BTW-tarief voor het saneren van asbestdaken kan verlagen. Helaas, dat kan ik niet 

doen. Dat is een verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. Dat vraagt 
om een compenserende belastingverhoging elders. BTW kan ook leiden tot extra 
uitvoeringskosten bij de Belastingdienst, dus helaas kan ik de heer Von Martels 
daarin niet tegemoetkomen. 

 
Bijlage 3 

20181111 asbest berekening voor de Grutto 
 
15 Woonhuizen 1600 m2 à €250,- 
Is een omzet van €400.000, 
Daarvan is ongeveer €70.000,- BTW inkomsten voor de Overheid 
 
Daarnaast vangt de overheid nog: 

Aanname: Winst is 10% van omzet van €330.000) dan is de winstbelasting of 
vennootschapsbelasting 20% van 33.000,-) is €6.600,- 
Aanname: 1 medewerker ruimt netto 1m2 per uur, dat betekent 1600 manuren werk is: 
loonkosten à €50 per uur =  €80.000,- de loonheffing daarop is ongeveer 10% is €8.000,- 
 
Ergo: de staat verdient aan de asbestsanering: 
BTW  70.000 

Loonheffing 8.000 
Winstbelasting 6.600 

 
Dus het rijk verdient bijna €85.000,- aan de €400.000,- die wij moeten betalen 
om de asbest van onze daken te laten verwijderen.  
Of anders: van elke Euro die ik moet betalen gaat meer dan 20 cent rechtstreeks 

naar de schatkist! 
 

Kosten sanering: 
boer: €13,70 per meter, daarvan krijgt hij €4,50 subsidie en €1,70 BTW terug, dus netto 
€7,58, dat is wat anders dan 
wij: €250,00 die wij betalen 
 

Media 
Onder andere: 

• Trouw 17 november 2018 voorpagina 
• NPO 1 radar 21 januari 2019 

• Omroep MAX februari 2019 
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