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PETITIE 

aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal 

De onrechtvaardigheden van wetsvoorstel 34675 

(verwijdering asbest en asbesthoudende producten) 

 

Probleemstelling 

In Nederland staat een aantal particuliere panden, woningen en anderszins, met daken 

bestaande uit asbesthoudende materialen (voornamelijk leien en golfplaten). In totaal gaat het 

om substantiële afmetingen. Hoewel het Rijk in 2015 begon met de voorbereidingen om te 

komen tot eenzijdig gedwongen vervanging van alle asbestdaken, kunnen het Rijk, de 

provincies en de gemeenten vier jaar later nog steeds niet zeggen hoeveel particuliere 

huiseigenaren financieel getroffen worden door de aanstaande wetswijziging die verplichte 

dakvervanging mogelijk moet maken. Op een aantal plekken in ons land wordt gewerkt aan 

inventarisaties, elders (nog) niet. In veel gevallen betreft het relatief kleine daken op 

bijvoorbeeld carports of schuren, maar bij tienduizenden huizen gaat het om complete 

woningdaken waarvan de vervanging complex én duur is. 

Ons belangrijkste bezwaar is tweeledig. 

De Rijksoverheid heeft eerst asbestproducten toegelaten, komt nu met een verbod en laat de 

individuele burger: 

1) dit technisch ingewikkelde probleem zelf oplossen, zonder steun van, laat staan regie 

door de (gemeentelijke) overheid, wat leidt tot proces-chaos, en 

2) opdraaien voor de in veel gevallen zeer hoge kosten, wat leidt tot financieel onrecht. 

Deze handelwijze van de Rijksoverheid is onrechtvaardig en dus onrechtmatig. 

Onrechtvaardigheid 1: schuld ligt bij overheid, niet bij eigenaren 

In de jaren vijftig, zestig en zeventig wees een keur van nationale en internationale 

deskundigen op de onmiskenbare gevaren van asbest voor de gezondheid. Aan het onderwerp 

werden congressen gewijd. Er verschenen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en 

publieksbladen, en rapporten van officiële instanties. Wij beperken ons tot drie voorbeelden: 

1. Het baanbrekende proefschrift van Stumphius, 19691; 

2. Twee hoofdstukken in het TNO Jaarboek 19702; 

3. TNO-waarschuwingen voor honderden extra doden, 19763. 

                                                 
1 Dr. J. Stumphius: ’Asbest in een bedrijfsbevolking’; 1969. 
2 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. 
3 Dr. H.T. Planteydt, lid ’TNO-asbestcommissie’, geciteerd in de Volkskrant 23-08-1976: Cijfers TNO-

commissie: Jaarlijks honderd asbestdoden. 
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In 1976 stond de regering op het punt een asbestverbod uit te vaardigen maar zwichtte op het 

laatste moment voor de asbestlobby. De verantwoordelijke minister Boersma zei daarover in 

1988 in een interview4: ,,Ik heb zelf wat dat betreft ook boter op mijn hoofd. 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.’’ 

Onze daken zijn destijds te goeder trouw en mét instemming van en goedkeuring door de 

overheid gelegd. 

Onrechtvaardigheid 2: eigenaren staan er alleen voor 

Gemeenten moeten de regie nemen voor de sanering van wijken in stedelijke gebieden. Zij 

moeten daartoe in staat gesteld worden door de rijksoverheid, die deze operatie gestart is. Als 

er geen regie komt en de aanpak aan de individuele woningeigenaren wordt overgelaten, komt 

er van de asbestsanering van particuliere woningen niets terecht. De overheid kan er niet op 

rekenen dat overal initiatieven als in Lelystad, Dordrecht, Deventer en Alkmaar ontstaan. 

Onrechtvaardigheid 3: daken alleen is onlogisch 

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW) – een van de ondertekenaars van deze 

petitie - heeft er vaak op gewezen dat de uitsluiting van de verplichte asbestverwijdering op 

gevels voor woningen onlogisch en onrechtvaardig is. Onlogisch, omdat de gevels aan 

dezelfde verwerende weersinvloeden blootstaan als de daken en dus net zoveel vezels 

verspreiden. Onrechtvaardig omdat door alleen naar de daken te kijken de kosten veel lager 

lijken dan ze feitelijk zijn. Ook is het ongewenst dat wijken, als ze met veel inspanningen 

gesaneerd zijn, nog steeds bronnen van asbest kunnen bevatten, als bewoners uit 

kostenoverwegingen zich beperken tot alleen de verplichte daksanering. 

Onrechtvaardigheid 4: overheid verdient grof aan dakvervanging 

Het is onrechtvaardig dat als uitvloeisel van de eigen lakse houding het Rijk nu met een 

verbod komt EN daar grof aan gaat verdienen (btw, belastingafdrachten door sanerings- en 

dakdekkersbedrijven zoals winstbelasting/vennootschapsbelasting, loonheffing enzovoort). 

Hierdoor gaat van elke €100,-- kosten van een particuliere dakeigenaar €24,-- als inkomsten 

naar de overheid. 

Onrechtvaardigheid 5: zwartste scenario: handhaving onder dwang 

Als enkele huiseigenaren straks het geld niet hebben voor een nieuw dak, gaat de gemeente 

handhaven en eventueel onder bestuursdwang dakvervanging regelen. Maar geld voor 

dwangsommen hebben eigenaren ook niet, en helemaal niet om alle rekeningen te voldoen als 

de gemeente onder dwang een nieuw dak laat plaatsen. Gaan gemeenten dan aansturen op 

persoonlijke faillissementen? Huisuitzettingen? Onteigeningen? Gedwongen verkoop? Om 

een maatregel ten uitvoer te brengen die door de Rijksoverheid wordt opgelegd? 

Wij zien dit als het zwartst denkbare scenario. 

Het zou buitengewoon onrechtvaardig zijn als het zover gaat komen. 

                                                 
4 Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 1988. 
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Onrechtvaardigheid 6: de veroorzaker moet betalen 

Het Rijk heeft tientallen jaren het gebruik van asbest toegestaan, ook toen de risico’s voor de 

volksgezondheid al lang bekend waren (zie onrechtvaardigheid 1). Veel van onze huizen zijn 

van rond 1980 of later. Plotseling heeft de rijksoverheid eenzijdig de spelregels veranderd en 

legt ons bovendien, zo voelen wij dat echt, boetes op in de vorm van verplichte 

vervangingskosten die kunnen oplopen tot €52.000,-- per eigenaar en in bepaalde gevallen tot 

veel meer. 

De Raad van State heeft hier nadrukkelijk op gewezen en gepleit voor een 

compensatieregeling voor getroffen eigenaren5. Uw voorzitter was/is zich dit aspect ook 

terdege bewust gehoord haar uitlatingen in het radioprogramma Spraakmakers op 25 

december 2018. Het college van B en W van Deventer heeft uw Kamer een brief gestuurd, 

gedateerd 11 maart 2019, waarin het college onomwonden pleit ’voor schadeloosstelling van 

rijkswege’. 

We kennen het gezegde ’de vervuiler betaalt’. Als variant is onze stelling met betrekking tot 

de sanering van asbestdaken: ’de veroorzaker betaalt’, meer specifiek twéé veroorzakers: Rijk 

en gemeente(n). Gemeenten hebben bouwvergunningen verleend voor asbestdaken hoewel 

ook zij al lang wisten van de gevaren. 

Deze dakbedekking nu eenzijdig verbieden is onrechtvaardig en onrechtmatig. 

Onrechtvaardigheid 7: particuliere eigenaren zijn vergeten groep 

Uit de vele gesprekken die wij als eigenaren over dit onderwerp hebben gevoerd met elkaar, 

met deskundigen, met gemeenten en met provincies, ontstaat het beeld dat particuliere 

woningeigenaren in dit dossier een vergeten groep zijn. Ministeriële nota’s bevestigen dat. 

Overheidsdienaren lijken onder aanvoering van staatssecretaris Van Velthoven redelijk wat te 

weten van daken van asbesthoudende golfplaten op boerenschuren maar geen flauw benul te 

hebben van de problemen die ontstaan voor particuliere eigenaren van woningen met daken 

bestaande uit asbesthoudende leien. In haar 21 pagina’s tellende antwoord op Kamervragen 

(34675 Wijziging van de Wet Milieubeheer / verwijdering asbest en asbesthoudende daken6) 

geeft zij hiervan op bedroevende wijze blijk. Dat document ademt vooral een boerengeur. 

Wij pakken er slechts twee voorbeelden uit. 

Onrechtvaardigheid 8: ongelijke behandeling 

Citaat (pagina 2): 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 asbestdaken. 

Gelijke voorwaarden? Bedrijven kunnen de btw terugvorderen – particulieren niet. De 

staatssecretaris schrijft zelf dat boeren tussen 2012 en 2015 ‘fiscale tegemoetkomingen’ 

genoten – particulieren niet, en dat voor boeren de subsidieregeling geldt ’Dak eraf, zon 

                                                 
5 Advies W14.16.0313/IV d.d. 09-12-2016. 
6 Nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag van staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer gedateerd 

31-05-2018 aan de Tweede Kamer. 
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erop’ voor particulieren niet. In totaal bedraagt de vergoeding voor boeren ongeveer 45% 

van de vierkante- meter-vervangingsprijs. 

Kosten per vierkante meter liggen bij boerenstallen aanzienlijk lager, ongeveer €30,-- per m2, 

dan bij leiendaken op particuliere woningen, ongeveer €250,-- per m2 (bronnen: 

gecertificeerde saneerders, offertes, nota’s). Bedrijven kunnen daken kosteloos laten 

vervangen door externe partijen in ruil het plaatsing van zonnepanelen – particulieren niet. 

De staatssecretaris weigert conform het principe van redelijkheid en billijkheid mee te betalen 

en bovendien behandelt ze particulieren en (boeren)bedrijven ongelijk. 

Inmiddels zijn opmerkelijke en schrijnende verschillen aan het ontstaan tussen wel/geen 

ondersteuning door gemeenten en/of wel/geen ondersteuning door provincies. Sommige 

gemeenten en provincies helpen hun inwoners inmiddels óók financieel, andere niet. Het is 

vette pech als je huis in de verkeerde gemeente staat. 

Gelijke voorwaarden: neen; willekeur: ja. 

Onrechtvaardigheid 9: onjuiste en onrealistische argumentatie 

Citaat (pagina10): Daar komt bij dat het gaat om kosten die een eigenaar van tijd tot tijd 

normaal gesproken moet maken. 

Het houtwerk van onze huizen krijgt ’van tijd tot tijd’ een nieuw verfje, maar een nieuw dak 

van tijd tot tijd? Hoeveel van de  4.386.769 Nederlandse huiseigenaren7 zouden ’van tijd tot 

tijd’ een nieuw dak laten plaatsen? Onze vraag aan u, zeer geachte Eerste Kamer-leden: krijgt 

úw huis ’van tijd tot tijd’ een nieuw dak? 

Wij noemen deze voorbeelden om twee redenen: 

1. De staatssecretaris wringt zich in alle bochten om haar slecht onderbouwde 

wetsvoorstel enigszins overeind te kunnen houden. 

2. Op een aantal punten ontberen de staatssecretaris en haar adviseurs/ambtenaren elke 

realiteitszin. 

Onrechtvaardigheid 10: forse waardedaling van onze huizen 

Door de gedwongen dakvervanging, op te leggen door de Rijksoverheid, zijn huizen twintig- 

tot dertigduizend euro in waarde gedaald en in sommige gevallen véél meer. 

Onrechtvaardigheid 11: vaagheid resulteert in onzekerheid 

Uit het recente TNO-rapport blijkt dat de sanering van asbestdaken nu op een veel te 

ingewikkelde en dus kostbare wijze gebeurt. Er wordt gesproken over een speciaal 

dakcertificaat dat eenvoudiger en dus goedkoper werken mogelijk moet maken. Dit maakt het 

voor huiseigenaren voorlopig onverstandig om tot sanering over te gaan zolang dit niet 

geregeld is. Een snelle oplossing van deze onzekerheid is nodig. 

 

 

                                                 
7 Bron: CBS Statline 
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CONCLUSIE 

Alles overziend, zoals samengevat in deze petitie en beschreven in onze eerdere 

brieven aan u, herhalen wij ons klemmende beroep op u om wetsvoorstel 34675 

uitsluitend te aanvaarden als de regering toezegt 

a) met gemeenten een grondig plan van aanpak te zullen opstellen waarbij 

gemeenten de procesregie op zich nemen, en 

b) getroffen eigenaren financieel tegemoet te komen door middel van een 

schadeloosstelling die procentueel minimaal gelijk is aan wat (boeren)bedrijven 

hebben ontvangen (45% van de vierkante meterprijs). 

Onrechtvaardigheid 12: GEVAAR – BESMET – ASBEST 

Ten slotte vragen wij u de dreigende onrechtvaardigheid 12 te voorkomen. 

Wij zijn niet gebaat bij uitstel tot (ver) na 1 januari 2025, de geplande ingangsdatum van het 

asbestdakenverbod. Evenmin zijn die eigenaren die daarvoor in aanmerking zouden komen 

gebaat bij een uitzonderingspositie door daken met een asbestgehalte minder dan een nader te 

bepalen percentage te vrijwaren. 

Beleid en optreden van de overheid in dit dossier hebben ertoe geleid dat onze panden beplakt 

zijn met drie stigmatiserende etiketten: GEVAAR – BESMET – ASBEST. Het zou 

onrechtvaardig zijn als een aantal van ons die door de overheid aangebrachte stigmata zou 

moeten meenemen naar een ongewisse toekomst. 

De enige manier van deze stigmata af te komen is, inderdaad, dakvervanging – 

mét deskundige procesondersteuning, en mét proportionele financiële 

vergoedingen door het Rijk, provincie en/of gemeenten. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

Rob Ekkers, Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW, 3.000 aangesloten eigenaren) 

Leo Enthoven, Grutto Oneven woningen, Deventer 

David van Wijk, Houtwaardbuurt, Alkmaar 

 

Den Haag, 26-03-2019 




