
 
 

31-10-2018: Verbod asbestdaken uitgesteld tot 31-12-2024: 

De Tweede Kamer stemde er op 16 oktober 2018 mee in dat het verbod op asbestdaken niet 
ingaat per 1 januari 2024, maar pas op 31 december 2024. Er komt dus een jaar meer tijd. 
 
Een wijzigingsvoorstel om tussentijds in 2021 na te gaan hoe de stand van zaken is bij de 
sanering van asbestdaken, kreeg eveneens de meerderheid van de gehele Kamer. Dan 
wordt bekeken of er nog knelpunten zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het 
verbod tijdig te kunnen laten ingaan. 
 
De Kamer stemde ook in met een motie van GroenLinks en CDA om te onderzoeken hoe de 
sanering van asbestdaken kan worden gekoppeld aan de installatie van zonnepanelen en 
het aanbrengen van isolatie. 
 
Momenteel resteert in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest, aldus 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante 
kilometer gesaneerd, in 2017 is 10,8 miljoen vierkante kilometer gesaneerd en dit jaar zal de 
sanering uitkomen op zo’n 12 miljoen vierkante meter.  
 
Er zal dus een versnelling moeten optreden in de sanering willen per 31 december 2024 alle 
daken gesaneerd zijn. Het ministerie en betrokken partijen zien mogelijkheden voor verdere 
versnelling. 
 
De Kamer wil dat provincies gezamenlijk een overzicht maken van de daken die per 
gemeente nog gesaneerd moeten worden. In overleg met de gemeenten moet een plan 
worden gemaakt om te zorgen dat het asbestdakenverbod na datum van ingang ook wordt 
gecontroleerd. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het financieel aantrekkelijk te 
maken om asbest te saneren; in de post voor asbestsanering zit tenslotte nog slechts 5 
miljoen euro. Bedrijven en particulieren kunnen aanspraak maken op een vergoeding om 
asbestdaken te vervangen. Ze krijgen dan een vergoeding van maximaal 25.000 euro. 
De staatssecretaris moet een plan ontwikkelen om de illegale stort van asbest te bestrijden. 
Daarnaast dient de regering te inventariseren of het mogelijk is om schadelijke asbest te 
verwerken tot een nuttige grondstof. 
 
 
Opmerking BM:  
 
Er zijn bedrijven die de afgelopen jaren een voorziening hebben gevormd voor het 
verwijderen van asbestdaken. Doordat de termijn van sanering met een jaar is verlengd, kan 
dit ook gevolgen hebben voor de hoogte van en dotatie aan de voorziening.  
 
Misschien wordt door de ondernemer besloten om eerst in 2024 (in plaats van 2023) te 
saneren, waardoor de voorziening minder snel hoeft vol te lopen.  
 
Zorg wel voor complete  documentatie zodat de mogelijke kosten goed in kaart gebracht zijn. 

 


