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In de agrarische sector is op dit moment 90 miljoen 

m2  aan asbestdaken en asbestgevelbekleding op stal-
len en loodsen aanwezig. Op 1 juli 1993 is als gevolg 
van het Asbestbesluit een verbod in werking getreden 
op het be- en verwerken en in voorraad houden van 
asbest en asbesthoudende producten. Vóór de invoe-
ring van dit verbod is asbest veelvuldig verwerkt in 
bouwmaterialen en vooral als dakbedekking voor 
stallen aangewend. Voor zover de asbestvezels vast-
zitten in het bouwmateriaal (hechtgebonden), vor-
men deze voor de volksgezondheid geen gevaar. Er 
ontstaan echter gezondheidsrisico's als asbestvezels 
vrijkomen. Dat gebeurt bij brand, het instorten van 
bouwwerken, bij het bewerken en verwijderen van 
het materiaal, maar ook doordat de asbesthoudende 
dakbedekking door weersinvloeden verweerd raakt. 
Door blootstelling aan asbest sterven per jaar naar 
schatting van het Ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu circa 1.000 mensen. Gelet op deze gevaren is 
vormgegeven aan een streng asbestbeleid en handha-
ving daarvan. 

Asbesthoudende golfplatendaken 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mans-
veld onderkent dat verweerde asbestdaken een gestage 
emissie van asbestvezels in het milieu veroorzaken. Die 
omstandigheid heeft de staatssecretaris ertoe gebracht 
het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal als 
dakbedekking op 1 januari 2024 te verbieden. Die datum 
is gekozen vanwege de inschatting dat elk asbestdak dan 
geacht wordt gevaar op te leveren voor de omgeving. Be-
rekend is bovendien dat de economische levensduur - 30 
jaar na invoering van het toepassingsverbod - veelal ten 
einde is. Dat ligt anders voor asbesthoudende gevelbekle-
ding. Die blijft daarom buiten de reikwijdte van het ver-
bod. De staatssecretaris heeft hiertoe een ontwerpbesluit 
tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 
(Avb 2005) voorgelegd aan de Tweede Kamer (Kamer-
stukken  II  2014/2015, 25 834, nr. 93). De staatssecretaris 
komt niet alleen met een verbod. Het ontwerpbesluit be-
vat ook een bepaling die benadrukt dat gemeenten hun 
huidige handhavingsbevoegdheden moeten blijven inzet-
ten. De Woningwet (art. Ia) en het Bouwbesluit 2012 
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(art. 7.21) kennen een zorgplicht voor eigenaren die met 
zich brengt dat een bouwwerk geen gevaar voor de ge-
zondheid of veiligheid mag veroorzaken. Als die zorg-
plicht wordt geschonden, kan het bevoegd gezag optre-
den. De wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 
2005 raakt - vanwege de daar aanwezige oppervlakte aan 
asbestdaken - vooral de agrarische sector. Dat het verbod 
pas in 2024 in werking treedt, maakt niet dat dat jaar ge-
woon kan worden afgewacht. 

Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Avb 2005 bevat 
twee overzichtelijke aanpassingen. Een nieuw artikel 10 
bevat de volgende bepaling: 

"Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden om as-
besthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast 
als dakbedekking." 

Vanwege de juridische grondslag van het Avb 2005 (art. 
9.2.2.1 Wet milieubeheer) is de Minister van Infrastruc-
tuur en Milieu verantwoordelijk voor de handhaving van 
dit besluit. In art. 11 is ervoor gekozen de handhavingsbe-
voegdheid van het in te voeren verbod decentraal te con-
centreren. In het tweede lid van dit artikel is aanvullend 
opgenomen dat de decentrale overheid op grond van de 
Woningwet en het Bouwbesluit 2012 ook vóór 1 januari 
2024 handhavend kan optreden, indien asbestdaken een 
gevaar opleveren voor de gezondheid of veiligheid. 

Handhaving 

Op grond van art. Ia Woningwet dient de eigenaar van 
een bouwwerk er zorg voor te dragen dat als gevolg 
van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de ge-
zondheid of veiligheid ontstaat. Het begrip 'gevaar voor 
de gezondheid of veiligheid' dient gelet op de Memo-
rie van Toelichting (Kamerstukken  II  2003/2004, 29 392, 
nr. 3 pag. 27) ruim te worden uitgelegd en omvat gevaar 
voor de gezondheid of veiligheid van personen en die-
ren, maar ook gevaar voor de veiligheid van goederen. In 
het Bouwbesluit 2012 is een vergelijkbare zorgplicht op-
genomen. Op basis van art. 7.21 Bouwbesluit 2012 dient 
een bouwwerk zich in een zindelijke staat te bevinden, 
zodat het bouwwerk geen hinder voor personen en ge-
vaar voor de veiligheid en gezondheid van personen op-
levert. Handhavend optreden (door middel van door bur-
gemeester en wethouders uit te vaardigen last onder 
bestuursdwang of dwangsom) op deze grondslag tegen 
de aanwezigheid van een asbestdak, is dus pas mogelijk 
als sprake is van gevaar voor de gezondheid of veilig-
heid. Asbest in dakbedekking (golfplaten) is in beginsel 
hechtgebonden en daarmee niet gevaarlijk. Dit uitgangs-
punt sanctioneert de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State in de uitspraak van 24 december 2014 
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(zaaknummer: 201304657/1: Gemert-Bakel) en daar-
voor ook al in de uitspraak van 18 december 2013 (zaak-
nummer: 201302644/1: Zundert). Van een schending 
van de zorgplicht is wel sprake als vaststaat dat asbest-
vezels zijn vrijgekomen. Zo'n situatie was aan de orde 
in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 21 september 2011 (zaaknummer: 
201102170/1: Etten-Leur). Het asbesthoudende golfpla-
tendak van een schuur was met een hogedrukspuit be-
werkt. Burgemeester en wethouders reageerden daarop 
met de aanzegging om aan een gecertificeerd asbestver-
wijderingsbedrijf de opdracht te verstrekken het gehe-
le dak te verwijderen. Die last hield in rechte stand. De 
rechtspraak van de Raad van State laat zien dat de schen-
ding van de zorgplicht steeds aan de hand van onderzoe-
ken dient te worden aangetoond. Als asbestvezels kunnen 
vrijkomen dan levert dit een gevaar op voor de volksge-
zondheid. De uitkomst van deskundigenrapporten is dus 
cruciaal. In de Nota van Toelichting op de ontwerpwijzi-
ging Avb 2005 schetst de staatssecretaris dat gedacht kan 
worden aan verweerde of beschadigde daken. De staats-
secretaris verwijst daarbij naar de hiervoor aangehaal-
de uitspraak van de Raad van State van 21 september 
2011. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat geen 
onderzoek nodig is. Onze inschatting is overigens dat 
de rol van visuele inspecties door deskundige toezicht-
houders in belang zal toenemen. Met een dergelijke in-
spectie waarbij wordt vastgesteld dat het dak geen be-
schadigingen kent die kunnen leiden tot het gevaar voor 
vrijkomen van asbestvezels zal een verzoek om hand-
havend optreden van een omwonende succesvol kun-
nen worden afgewezen (zie Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 18 december 2013 met zaaknum-
mer: 201302644/1). Maar bij een sterk verweerd dak kan 
de toezichthouder tot de conclusie komen dat de gezond-
heid wel degelijk in het geding is. Een sterk verweerd dak, 
mosafzetting daarop en het ontbreken van dakgoten zijn 
bevindingen die een dergelijke conclusie ondersteunen. 
De provincies Gelderland en Overijssel hebben onder-
zoek laten doen naar de erosie van asbesthoudende da-
ken. Uit dit door Geofox-Lexmond en Eelerwoude (www. 
overijssel.n1) in september 2014 uitgevoerde onderzoek 
volgt dat de bodem van de afwateringszone van dakgoot-
loze asbestdaken is belast met asbesthoudend materiaal 
en/of respirabele vezels, maar ook dat de omvang van de 
belasting in ruimtelijke zin beperkt is. Naast handhaving 
via het bestuursrecht is in situaties van ernstige gevaar-
zetting overigens ook handhaving via het strafrecht mo-
gelijk. Overtreding van de zorgplicht in art. la van de Wo-
ningwet is in de Wet op de economische delicten als een 
economisch delict aangemerkt (afhankelijk of de over-
treding van de zorgplicht van de Woningwet kwalificeert 
als een misdrijf of overtreding kan maximaal een gevan-
genisstraf van tussen de zes maanden en respectievelijk 
twee jaar worden opgelegd, een taakstraf of geldboete 
van maximaal de vierde of respectievelijk de vijfde cate-
gorie). 

Asbestbeleid 

In zijn advies van 3 juni 2010 heeft de Gezondheidsraad  

(advies van 3 juni 2010: 'Asbest: Risico's van milieu- en 
beroepsmatige blootstelling') geconcludeerd dat de geva-
ren van asbest in het milieu voor de gezondheid groter 
zijn dan eerder werd verondersteld. Het asbestbeleid is er 
daarom op gericht om via maximaal bronbeleid de con-
centraties van asbest in de leefomgeving terug te brengen 
tot acceptabele niveaus. Het tempo waarin asbestdaken 
worden verwijderd ligt dermate laag dat pas in 2044 de 
gehele oppervlakte asbestdaken zal zijn verwijderd. Met 
het in te voeren verbod wordt beoogd te bereiken dat op 
1 januari 2024 alle aanwezige asbestdaken zijn verwij-
derd. Om dat doel te bereiken moet tot 2024 jaarlijks ge-
middeld 12 miljoen m2  asbestdak worden verwijderd. 
Handhaving stimuleert het bereiken van dit doel. De 
staatssecretaris (Nota van Toelichting op de ontwerpwij-
ziging Avb 2005, pagina 8): 

"Bovendien zal de dreiging van bestuursrechtelijke 
maatregelen (besluit tot toepassing van bestuursdwang 
of het opleggen van een last onder dwangsom) voor 
sommige eigenaren een aansporing zijn om niet tot 2024 
te wachten met het verwijderen of laten verwijderen (in-
dien de oppervlakte van het asbestdak meer dan 35 m 
bedraagt) van zijn of haar verweerde asbestdak." 

Dwang wordt dus niet geschuwd om de geformuleerde 
doelstelling te bereiken. Eigenaren van asbestdaken dra-
gen zelf de kosten van het verwijderen daarvan. Tot 1 sep-
tember 2015 kan in 10 provincies gebruik worden ge-
maakt van de Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen 
erop'. Er zijn ook enkele fiscale regelingen (Milieu -Inves-
teringsaftrek 'MIA', Willekeurige afschrijving Milieu-in-
vesteringen TAMIL' en de Energie-investeringsaftrek 
'EIA'), terwijl het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
nog een subsidieregeling aankondigt (Kamerstukken  II  
2014/2015, 28 663, nr. 62, p. 3) die op 1 januari 2016 zou 
moeten ingaan. Het budget daarvoor (€ 75 miljoen) zal 
echter beperkt zijn. In een latere editie van dit bulletin 
volgt een nadere bijdrage over de hiervoor genoemde fis-
cale regelingen. 

Betekenis voor de praktijk 

Aangezien de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu inzet op een verbod van asbestdaken mag niet de 
gedachte postvatten dat deze daken tot 2024 probleem-
loos gehandhaafd kunnen blijven. De overheid beschikt 
over een handhavingsinstrumentarium dat eigenaren en/ 
of rechthebbenden nu al kan aanzetten tot verwijdering 
van asbestdaken. Er zal dan wel sprake moeten zijn van 
een situatie waarin asbestvezels kunnen vrijkomen. Ove-
rigens kunnen ook omwonenden de overheid dwingen 
tot optreden. In de praktijk doen dergelijke situaties zich 
regelmatig voor. Wachten op de subsidieregeling die in de 
maak is, in niet onverstandig. De inhoud van die regeling 
is nog niet bekend. Het is wel zaak om de openstelling 
van de subsidieregeling goed te volgen. Het beschikbare 
subsidiebedrag zal immers beperkt zijn. 
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