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De toepassing van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. 
Vóór de invoering van dit verbod is asbest veelvuldig 
verwerkt in bouwmaterialen en dakbedekking. 
Vrijkomend asbest is gevaarlijk voor mens en milieu. 
Asbest kan vrijkomen bij brand, bij het instorten van 
gebouwen en bij het bewerken van asbesthoudend 
materiaal. Asbestvezels komen ook vrij als daken door 
weersinvloeden verweren. Tegen die achtergrond vond 
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het 
nodig om asbestdaken per 1 januari 2024 te verbieden. 
Daartoe is een wijziging van het Asbestverwijder-
ingsbesluit 2005 voorbereid en aan de Tweede Kamer 
voorgelegd. Om de verwijdering van asbestdaken te 
stimuleren is per 1 juli 2016 een subsidieregeling 
(Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu van 25 november 2015 houdende regels voor het 
subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken) in 
werking getreden. Deze subsidieregeling is inmiddels 
uitgeput. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 
(wijziging van de Wet milieubeheer) dat de grondslag 
moest bieden voor het asbestdakenverbod op 4juni 2019 
verworpen. Hoe nu verder? 

Problematiek 

In januari van dit jaar heeft TNO het rapport 'Inzichten 
voor proportioneel asbestbeleid' uitgebracht. De uitkom-
sten van het onderzoek van TNO geven aan dat met name 
in situaties met beroepsmatige blootstelling de risico's op 
langetermijngezondheidsschade groot kunnen zijn. In an-
dere scenario's is het risico hoger of ongeveer gelijk aan 
wat het maximaal toelaatbaar risico wordt genoemd. De 
onderzoekers pleiten voor een publiek debat over de re-
delijkheid van het Nederlandse asbestbeleid en voor een 
aantal concrete maatregelen zoals een risicogedreven 
meetstrategie. De Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu houdt echter onverkort vast aan het advies van de 
Gezondheidsraad uit 2010 dat wijst op de serieuze geva-
ren van asbest. Tegen die achtergrond overweegt de 
staatssecretaris dat het beleid om asbest uit de leefomge-
ving te verwijderen moet worden voortgezet. Te meer 
omdat verzekeraars asbestdaken van dekking uitsluiten, 
banken bedrijven niet verder willen Financieren en geen 
hypotheek verstrekken bij onverzekerde asbestdaken. 
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Zonder wettelijk verbod vasthouden aan het beleid as-
best uit te faseren, vergt een nieuwe aanpak met nieuwe 
niet-wettelijke maatregelen. De staatssecretaris heeft die 
aanpak uit de doeken gedaan in haar Kamerbrief van 
14 oktober 2019 (kenmerk: IENW/BSK-2019/193315). De 
staatssecretaris zoekt de samenwerking op met provin-
cies, gemeenten, de bouw- en asbestsector en andere 
maatschappelijke partijen om vrijwillige sanering te sti-
muleren en te faciliteren ondersteund door het 
Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sane-
ring. Die afspraken zullen worden vastgelegd in een sa-
menwerkingsovereenkomst, waarbij ook andere partijen 
zich nog kunnen aansluiten. De door de staatssecretaris 
geschetste samenwerking richt zich op zes categorieën 
van maatregelen: 
1 via communicatie over nut en noodzaak van sanering 

van asbestdaken wordt geprobeerd eigenaren te 
overtuigen tot verwijdering; 

2 in 2020 moet een fonds operationeel zijn dat tot en 
met 2028 leningen verstrekt om vrijwillige sanering 
maximaal te stimuleren. Het meefinancieren van de 
verwijdering van asbestgevels wordt hierin meege-
nomen; 

3 gemeenten hebben een centrale rol in het verstrek-
ken van informatie en het faciliteren van sanering; 

4 het zoeken van kansen in de vorm van het koppelen 
van sanering aan energietransitie; 

5 monitoring  om de sanering te kunnen volgen; 
6 vereenvoudiging van de uitvoering van de sanering 

en beperking van de kosten. De veiligheid en gezond-
heid mogen echter uitdrukkelijk niet in gevaar ko-
men. In dat verband rees ook de vraag of anders moet 
worden omgegaan met de grens van 35 m2  aan asbe-
stdak die een particulier zelf mag verwijderen. De 
staatssecretaris overweegt die grens niet te willen 
veranderen. 

In de kern komt de aanpak van de staatssecretaris neer op 
stimuleren en faciliteren. Een nieuwe subsidieregeling 
komt er niet. Of met dit pakket het beoogde doel wordt 
bereikt, valt te bezien. Het lijkt erop dat de maatregelen 
die verzekeraars (uitsluiten van het asbestrisico bij aan-
sprakelijkheidsverzekeringen en dekkingsbeperkingen 
bij milieuschade- en brandverzekeringen) en banken (be-
perken van financieringsmogelijkheden) inzetten een 
grotere stok achter de deur betekenen. En veel hangt af 
van de financiële ruimte die bedrijven hebben. Het ver-
vangen van asbesthoudende daken vergt immers een be-
hoorlijke financiële inspanning. Wat niet kan, kan niet. 

Handhaving 

Kan het doorschuiven van sanering door eigenaren naar 
de toekomst dan probleemloos plaatsvinden? Nee. De 
Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer en de 
Wet bodembescherming kunnen een grondslag bieden 
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voor handhavend optreden jegens eigenaren van asbest-
daken. 
Art. la Woningwet bepaalt dat de eigenaar van een 
bouwwerk er zorg voor draagt dat als gevolg van de staat 
van dat bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid ontstaat. Op grond van art. 7.21 Bouwbesluit 
dient een bouwwerk zich in een 'zindelijke staat' te be-
vinden, zodat het bouwwerk geen hinder voor personen 
en gevaar voor de veiligheid en gezondheid van personen 
oplevert. Het bevoegd gezag dient aan te tonen dat de 
dakbedekking een gevaar is voor de gezondheid. In nor-
male situaties zal daarvan geen sprake zijn. Maar als as-
bestvezels loskomen (zoals dat het geval was in de uit-
spraak van de Raad van State met zaaknummer 
ECLI:NL:RVS:2011:BT2123), dan is dat anders en kan het 
bevoegd gezag op grond van de zorgplichtbepalingen in 
de Woningwet en het Bouwbesluit ingrijpen. Als een dak 
sterk verweerd is, kan zich al snel zo'n situatie voordoen. 
De rechtspraak van de Raad van State verlangt overigens 
dat schending van de zorgplicht steeds aan de hand van 
onderzoek dient te worden aangetoond. Visuele inspec-
ties door gespecialiseerde toezichthouders worden daar-
mee van relevant belang. 
Ook de Wet milieubeheer kent een zorgplichtbepaling. 
Art. 1.1a lid 1 Wet milieubeheer bepaalt dat een ieder vol-
doende zorg voor het milieu in acht neemt. Op grond van 
deze bepaling is iedereen die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige ge-
volgen voor het milieu ontstaan, verplicht die gevolgen te 
voorkomen of ongedaan te maken. Er is slechts een enkele 
uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS: 2004 :AR7109) 
te vinden over handhaving op basis van deze grondslag. De 
Raad van State overwoog dat op een eigenaar van asbest-
houdende dakbedekking de wettelijke zorgplicht rust om 
het vrijkomen en het verspreiden van asbest te voorkomen 
danwel zo veel mogelijk te beperken. Van het bevoegd ge-
zag vergt een beroep op de zorgplicht wel een stevige on-
derbouwing. In de aangehaalde zaak ontbrak die. 
In de Wet bodembescherming is de zorgplichtbepaling te 
vinden in art. 13. Voor ieder die een handeling verricht en 
die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat 
door die handelingen de bodem kan worden verontrei-
nigd of aangetast, geldt de plicht alle maatregelen te ne-
men die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 
teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen. 
De wettelijke regeling lijkt steeds een handeling te ver-
langen. Het in gebruik hebben van een schuur met as-
besthoudend dak ziet de Raad van State niet als een over-
treding. Maar als het gaat om een verweerd dak dat met 
het afvloeiend hemelwater de bodem verontreinigt, kan 
dat anders zijn. De wetsgeschiedenis (Kamerstukken  II 
1989/90, 21 556, nr. 4 p. 40) vemeldt dat onder handelen 
mede nalaten wordt begrepen. Schending van de zorg-
plicht is overigens pas aan de orde als de eigenaar van het 
dak weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de 
bodem kan worden verontreinigd. Sinds enige tijd is echter 
duidelijk (bijvoorbeeld uit het onderzoek 'Inventariserend 
onderzoek erosie van asbestdaken' door Geofox-Lexmond 
en Eelerwoude van 2014) en algemeen bekend (via aan-
dacht in de media) dat gootloze verweerde asbestdaken 
door afspoeling van vrijgekomen vezels verontreiniging  

van de omliggende bodem kunnen veroorzaken. Handha-
vend optreden door het bevoegd gezag is in dit soort situ-
aties dus zeker niet onmogelijk. 

Betekenis voor de praktijk 

Het wettelijk verbod op asbestdaken is van de baan. De 
overheid verlaat daarom de dwingende aanpak van asbe-
stdaken en ruilt die in voor een stimulerende en facilite-
rende aanpak. Of het pakket van maatregelen dat de over-
heid voor ogen staat succesvol zal zijn hangt af van veel 
factoren, maar garanties zijn er niet. Toch is er voor eige-
naren voldoende aanleiding om asbesthoudende daken te 
saneren. Handhavingsgeschillen en niet-verzekerbare 
aansprakelijkheidsrisico's kunnen dan worden verme-
den. Je kunt er maar vanaf zijn. 
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