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i
n 1993 voerde de rijksoverheid een algeheel verbod 
in op het gebruik van asbest. Vanzelfsprekend zijn 
er heel wat gebouwen van voor die tijd waarin nog 

asbest verwerkt is. Met name de daken waarin asbest 
is verwerkt vormen een sluipend gezondheidsrisico. 
Deze daken zijn door de jaren heen aangetast door 
weer en wind. Daardoor komen asbestvezels vrij die 
een direct, maar onzichtbaar gezondheidsgevaar 
vormen voor omwonenden. Ook bij calamiteiten zoals 
branden komen er in korte tijd enorme concentraties 
asbestvezels in de lucht. Kortom: asbestdaken vormen 
een groot risico voor de gezondheid als gevolg van 
calamiteiten of sluipende verspreiding. 

De vezels van asbest zijn gevaarlijk: het veelvuldig 
inademen van deze vezels veroorzaakt dodelijke ziek-

tes, zoals mesothelioom, asbestose en (long)kanker. 
Nog steeds sterven er ieder jaar tussen de 900 en 
1.300 mensen aan de gevolgen van asbest. De rijks-
overheid heeft zich ten doel gesteld dat aantal terug 
te brengen tot nul in 2040. Het complete verbod op 
asbestdaken is een cruciale stap om deze doelstelling 
te behalen. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk in 
actie te komen.

onderzoek
De schatting is dat er in Nederland nog tussen 120 en 
250 miljoen vierkante meter aan asbestdaken ligt. In 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu deed ik met Tauw een verkenning of we de 
sanering van deze asbestdaken kunnen versnellen. In 
samenwerking met ruim dertig partijen onderzochten 

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Er zijn 

nog heel veel asbestdaken in Nederland die langzaam verweren onder 

invloed van weer en wind, en dat is een direct gezondheidsrisico voor 

iedereen in de omgeving. Nog acht jaar te gaan en een hoge lat: hoe 

pak je de sanering van asbest effectief én efficiënt aan?
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we de huidige situatie en wat er nodig is om de doel-
stelling van een asbestdakvrij Nederland in 2024 te 
halen. Ons advies is gebaseerd op het stimuleren van 
zowel de vraag, dus van de eigenaren van een asbest-
dak, als van het aanbod, dus van de asbestsaneerder. 
Zo adviseren we bijvoorbeeld om de storting en ver-
werking van asbest te vereenvoudigen voor saneer-
ders. Daarnaast stellen we voor om eigenaren van 
asbestdaken financieringsmogelijkheden aan te rei-
ken. Ook moeten we de uitvoeringsketen optimalise-
ren en de veiligheid waarborgen. Uit het feit dat bij 
dit project ruim dertig partijen betrokken zijn, blijkt 
de grote bereidheid tot samenwerking die er in Ne-
derland is.

bewustzijn
Veel eigenaren van asbestdaken zijn zich onvoldoen-
de bewust van het naderende verbod. Daarom beveel 
ik de Nederlandse gemeenten aan om eigenaren be-
wust te maken. Ook zou het goed zijn als gemeenten 
actief met het handhavingsbeleid aan de slag gaan. 
Vanaf 2024 ligt de handhaving bij gemeenten. Die 
moeten zich gaan beraden op maatregelen die zorgen 
dat er in hun gemeente na 2024 geen asbestdaken 
meer zijn. Ik zie hier een taak voor gemeenten. Die 
begint bij informeren. Maar ondersteuning bij het 
saneringsproces lijkt me minstens even relevant.

Bij grote calamiteiten zoals de vuurwerkramp, legio-
nella-uitbraken en asbestbranden is er veel aandacht 
voor de gevolgen. Dat komt natuurlijk door de enor-
me zichtbaarheid en de directe gevolgen voor de om-
geving. Ik begrijp dat er bij sluipende gezondheids-
vragen minder aandacht is, terwijl de gevolgen op 
lange termijn eveneens dodelijk zijn. Door de verwe-
ring van asbestdaken en de verspreiding van asbest-
vezels met de wind zijn asbestdaken een sluipend 
gevaar met een enorme omvang in Nederland.

onbekend begrip
Op alle fronten blijkt dat asbest uiteindelijk verant-
woordelijk is voor vele doden. Het verbod dat in 2024 
ingaat, is daarom een stap in de goede richting. Hoe 
vaak lezen we niet dat er na een brand asbest is vrij-
gekomen? Om dat in 2024 niet meer tegen te komen, 
moeten we nu in actie komen. Gemeenten moeten 
dus hun burgers attenderen op de aanwezigheid van 

asbest en hen ondersteunen bij de sanering ervan. De 
subsidie die beschikbaar is gesteld door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu is daarbij een hele mooie eerste 
stap. Particulieren en ondernemers die hun asbestdaken 
gaan vervangen, kunnen hier via de gemeente aanspraak 
op maken. We hebben de kennis en de technieken om af te 

rekenen met het asbestprobleem. Mijn wens is dat asbest 
in de volgende generatie een onbekend begrip is. Laten 
we er met elkaar de schouders onder zetten om vanaf 
vandaag het aantal asbestdoden significant te laten afne-
men. •
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