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Asbest van dak af,  
in verantwoord tempo!
Asbest blijkt telkens weer een beladen onderwerp. Ook de publicatie in maart 2019 van 

het rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’, opgesteld in opdracht van 

Aedes, veroorzaakte heisa bij onder andere de sloopbranche. Mogelijk was dat rapport 

ook van invloed op het besluit van de Eerste Kamer om het voorgenomen 

asbestdakenverbod per 31 december 2024 af te wijzen, ondanks de bijna unanieme 

steun voor dit voorstel in de Tweede Kamer. Het is een lezenswaardig document. 

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

Asbesthoudend dak. 
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Daken

D
e werkwijze van de onderzoekers is 

interessant. Men heeft zes verschil-

lende scenario’s uitgewerkt tot en 

met de consequenties voor verschil-

lende doelgroepen. In dit artikel komt het 

scenario ‘Verwijderen asbestdaken door sa-

neerders of particulieren’ kort aan de orde. De 

andere scenario’s betreffen: 

1. brand in een gebouw met asbest; 

2.  bewerken niet-hechtgebonden asbesthou-

dende plafondplaten. ‘Hechtgebonden’ wil 

zeggen: de ‘vezels’ stevig verankerd in het 

dragermateriaal, bijvoorbeeld cement;

3.  wonen in woning met asbestverontreini-

ging;

4.  werken of bezoeken in gebouw met asbest-

verontreiniging;

5.  werken door onderhoudspersoneel in ge-

bouw met asbesthoudende toepassingen 

die een verontreiniging hebben veroorzaakt.

Nog rond 1970 werd toepassing van asbestce-

ment in met name brandwerende constructies 

door allerlei experts aanbevolen, ook in het 

bouwonderwijs. Dat was voordat de toepas-

sing werd verboden, in Nederland stapsgewijs 

vanaf 1977 (zie kader). Echter, de gezond-

heidsrisico’s van de asbest‘vezels’ was in on-

der andere Groot-Brittannië en Nederland al in 

de jaren dertig bekend en de Arbeidsinspectie 

waarschuwde daar toen al voor. Het zou nog 

lang duren voor de toepassing van asbest in 

ons land geheel werd verboden (zie kader).

Asbest en gezondheidsrisico’s

Asbest is een silicaat, dat in verschillende 

soorten wordt gedolven in vooral Rusland, La-

tijns Amerika en tot enkele jaren geleden ook 

in Canada. Het heeft een bijzondere structuur 

met langwerpige bundels. Die worden ‘vezels’ 

genoemd, maar anders dan die benaming 

doet vermoeden zijn ze niet plantaardig. Het 

zijn in feite kristallen die splijten in de lengte. 

Door beschadiging en slijtage kunnen ze uit-

eenvallen in zeer kleine deeltjes, alleen via 

een microscoop waarneembaar. Hoe klein 

ook, deze deeltjes kunnen zich na inademing 

ontpoppen als sluipmoordenaars. Ze kunnen 

zich tot 50 jaar schuilhouden in de longblaas-

jes voordat ze actief ziekten veroorzaken, al 

kunnen de ziekten zich ook sneller openbaren. 

Nadat de asbestziekte is gediagnostiseerd 

heeft de patiënt in de regel niet langer te leven 

dan één tot anderhalf jaar. Het gaat om asbe-

stose, asbestpleuritis, fibrose, mesothelioom 

en pleuraverdikking. Asbestose en mesotheli-

oom zijn dodelijke ziekten, waaraan in ons 

land jaarlijks 900 à 1.300 personen sterven, 

meestal ten gevolge van beroepsmatige en 

dus frequente en/of langdurige blootstelling 

aan asbest. Vaak wordt beweerd dat deze 

ziekten worden veroorzaakt door slechts één 

vezeltje, maar uit grootschalig onderzoek is 

gebleken dat asbest-gerelateerde kanker al-

leen veroorzaakt wordt door langdurige bloot-

stelling aan zeer hoge concentraties. 

De Gezondheidsraad adviseerde in 2010 over 

de te hanteren risiconiveaus. Op grond van dit 

advies is de grenswaarde voor serpentijn as-

best (chrysotiel) met ingang van 1 juli 2014 

bijgesteld naar 2000 vezels/m³. Met ingang 

van 1 januari 2017 is de grenswaarde voor as-

bestamfibolen ook verlaagd naar 2000 vezels/

m3. Chrysotiel is wit asbest, amfibool is blauw 

of bruin asbest. Een lagere concentratie dan 

deze grenswaarde levert op grond van het ad-

vies van de Gezondheidsraad een verwaar-

loosbaar risico op (VR). De Europese ‘norm’ 

voor asbest bedraagt overigens 100.000 ve-

zels/m3, vijftig maal ‘ruimer’ dan de Neder-

landse grenswaarden.

De reputatie als ’latente sluipmoordenaar’ is 

in hoge mate verantwoordelijk voor de bela-

denheid van het onderwerp en bemoeilijkt 

nuchtere besluitvorming en communicatie 

over asbest-gerelateerde zaken. Het boekje 

‘Verloren vertrouwen’ (Remco de Boer, Veen-

media, 2012) en het rapport ‘Onderzoek as-

bestvondst Kanaleneiland’ (commissie o.v.v. 

Geert Jansen i.o.v. Gemeente Utrecht, 2012) 

laten dit duidelijk zien. De gang van zaken 

was destijds reden voor de Vereniging Bouw- 

en Woningtoezicht Nederland om al langer 

bestaande handreikingen te vernieuwen en 

aan te vullen met aandacht voor de communi-

catie; deze zijn te downloaden via https://

www.bwtinfo.nl/dossiers/sloop-en-asbestin-

formatie op de website BWTinfo.nl (zie af-

beelding op pagina 18).

Terug naar het dak

In verreweg de meeste gebouwen van voor 

1993 is asbest toegepast, vooral asbestce-

ment, onder andere in scheidingswanden, ge-

velbeplating en golfplaten daken. Andere toe-

passingen in bouwwerken zijn: board, koord, 

leidingisolatie, vinylzeil, spuitasbest, imitatie-

marmer, afdichtingspasta, bitumen en bake-

liet. Ook in remvoeringen kwam asbest voor. 

Van de ongeveer 9 miljoen woningen en 

niet-woningen (kantoren, fabrieken, enzo-

voort) in ons land zijn er ongeveer 7,3 miljoen 

van voor 1993 (circa 81%). Nog afgezien van 

asbestdaken is er dus nog op veel plekken as-

best aanwezig in onze leefomgeving. Zolang 

het hechtgebonden blijft, kan het weinig 

kwaad; om die reden is bewerken van het ma-

teriaal niet toegestaan. 

Het meest zichtbaar is asbest aanwezig op da-

ken op tal van bouwwerken: van kleine 

schuurtjes in woonbuurten tot grote opper-

vlakken bij agrarische en andere bedrijfsge-

bouwen. Ook zijn er naar schatting 100.000 

woningen met asbestdaken en gevelbekle-

ding. De aanpak van asbestdaken heeft geen 

betrekking op gevelbekleding, maar is daar in 

de praktijk soms nauw mee verbonden, zoals 

blijkt uit afbeelding 2 van vervangingsproject 

‘de Tjalk’ in Lelystad. Dergelijke woningen met 

imitatieleien zijn in de jaren zeventig en tach-

tig op tal van plekken gebouwd. 

Het exacte oppervlak aan asbestdaken in ons 

land is niet bekend. De door de provincies aan 

de Tweede Kamer geleverde inventarisatie laat 

een onvolledig beeld zien. De optelsom van 

de provincies die reageerden komt nu uit op 

59,7 miljoen m2. Extrapolatie naar een lande-

lijk totaal is lastig, gelet op de marges en de 

verschillen tussen de provincies (verstedelij-

king, aard van de bedrijfstakken, bouwjaren). 

Aannemelijk is dat het gaat om zeker 100 mil-

joen m2. Zie afbeelding plus bijschrift op pagi-

na 19.

Afremmen maar niet stoppen

Ook over het saneringstempo bestaat ondui-

delijkheid, maar volgens het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is vanaf 

1 januari 2016 ongeveer 11 miljoen m2 per jaar 

gesaneerd. Gelet op de beschikbare sane-

ringscapaciteit en het afwijzen van het asbest-

dakenverbod door de Eerste Kamer is een ho-

ger tempo niet te verwachten. Gezien de 

orderportefeuille in de bouw- en sloopsector 

is een forse toename van de gekwalificeerde 

capaciteit niet realistisch en op niet-gekwalifi-

ceerde verwijderaars zit niemand te wachten. 

In het huidige tempo zou de klus op z’n 

vroegst in 2028 geklaard kunnen zijn tegen 

absurde kosten. De doelstelling om al eind 

2024 zo ver te zijn was domweg niet realis-

tisch. 

Staatssecretaris Van Veldhoven reageerde te-

leurgesteld toen de Senaat op 4 juni 2019 het 

asbestverbod afwees. Maar ze zei vast te hou-

den aan de uitgangspunten: het advies van de 

Onder bewerken wordt niet alleen zagen, 

boren en frezen verstaan, maar ook bij-

voorbeeld schuren, borstelen met een 

staalborstel of iets dergelijks, of spuiten 

met een hogedrukspuit: allemaal handelin-

gen die ertoe leiden dat deeltjes vrijko-

men. Schilderen mag wel, maar is prak-

tisch vaak niet uitvoerbaar.
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Het scenario ‘verwijderen asbestdaken’ 

is ernstig bekritiseerd, omdat de eraan 

ten grondslag liggende meetset van 

TNO statistisch onvoldoende is om hier-

uit conclusies te trekken. De kritiek is er-

kend door de hoofddirectie van TNO, 

maar dit heeft niet geleid tot herziening 

van het rapport. 

ven geleid, met als neveneffect dat verzeke-

raars er hun handen vanaf lijken te trekken. 

Als dat leidt tot uitsluitingsclausules in de op-

stalpolissen worden de betreffende eigenaren 

zwaar gedupeerd en zal hiervoor een oplos-

sing moeten worden bedacht.

Het idee van de gedwongen verwijdering van 

asbestdaken zou zodoende uitmonden in het 

tegendeel: eigenaren die niet de middelen 

hebben om aan hun verplichtingen te vol-

doen, blijven zitten met onverkoopbaar vast-

goed. Ook dat ongewenste perspectief ver-

dient volop aandacht van regering en 

parlement en wordt gelukkig door diverse ge-

meenten reeds onderkend. In de actieve aan-

pak van Lelystad schiet SVn (Stimulerings-

fonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) te hulp met laagrentende lenin-

gen. Voor inwoners die door de BKR-toets geen 

toegang krijgen tot deze voorziening biedt de 

gemeente zelf (via SVn) nog een maatwerkle-

ning aan, overigens wel onder hypothecaire 

voorwaarden.

Hoe gevaarlijk zijn asbestdaken nu 

echt?

Zolang je hechtgebonden asbest niet bewerkt 

is er eigenlijk niks aan de hand. Het verwijde-

ren is dan nog het meest riskant. Voor binnen-

toepassingen klopt dat, maar buiten ligt het net 

even anders. Een dak met asbestcement golf-

platen op een stal of een tuinschuurtje was 26 

jaar of langer geleden netjes hechtgebonden, 

maar weer en wind, algen, schimmels en mos-

sen en mechanische beschadiging hebben er 

jarenlang grip op gehad. Door verwering en de 

beschreven langssplijting is het vrijkomen van 

microscopisch kleine deeltjes volop gaande. 

Het gebeurt in de buitenlucht, dus de concen-

tratie van de ‘vezels’ zal veel geringer zijn dan 

in de fabrieken waar de platen werden gepro-

duceerd, of de werkplaatsen waar ze met bo-

ren, zagen en frezen werden bewerkt. 

Asbest maakt de meeste asbestslachtoffers 

zoals gezegd onder personen die er beroeps-

matig mee hebben gewerkt; nog steeds, dank-

zij de soms zeer lange ‘latentietijd’. Verweren in 

de buitenlucht leidt tot verspreiding van deel-

tjes over een groter gebied; op zich in nog klei-

nere concentraties dan op het dak, maar cumu-

latief – in de tijd en/of door meerdere daken in 

een bepaalde omgeving – zou dit lokaal toch 

tot risicovolle concentraties kunnen leiden. Het 

voorgenomen verbod op asbestdaken is geba-

seerd op zo’n veronderstelling, maar is de juist-

heid daarvan ook onderzocht en gebleken?

Jan van Willigenburg, een alom gerespecteerd 

en onafhankelijk expert inzake asbest (en 

voorzitter van de Normcommissie Asbest), 

zegt in het AD van 28 mei 2019: “Laat mij één 

rapport zien waaruit blijkt dat mensen asbest-

kanker kunnen krijgen door een asbestdak op 

een schuurtje in de achtertuin of golfplaten op 

een oude stal van de boerderij. Die rapporten 

zijn er niet!” Desgevraagd wijst hij op wel be-

schikbaar onderzoek door TNO in 2007 en iets 

specifieker door Geofox in 2014. Uit dat laat-

ste onderzoek bleek een sterk verhoogde as-

bestconcentratie in een strook grond onder 

het overstek van verweerde asbestdaken zon-

der dakgoot. “Maar deze concentraties heb-

ben geen enkele bijdrage geleverd aan de 

vastgestelde en berekende achtergrondcon-

centratie.” Met andere woorden: het voorge-

nomen asbestdakenverbod berust op een ver-

ondersteld maar niet bestaand risico voor de 

volksgezondheid.

Het vrijkomen van asbestdeeltjes door verwe-

ring van daken op miljoenen vierkante meters 

is op zich een niet-omstreden gegeven. Hoe-

wel van een actueel en acuut gezondheidsrisi-

co geen sprake is, lijkt het verstandig om ook 

een toekomstig risico te vermijden door de 

asbestdaken geleidelijk te verwijderen. Ech-

ter: met de nadruk op geleidelijk en op volgor-

de van bouwjaar – de oudste het eerst. Er is 

geen aantoonbare urgentie om deze klus voor 

2025 te voltooien. Die zogenoemde urgentie 

had bovendien vanwege de beperkt gekwalifi-

ceerde capaciteit een sterk prijsopdrijvend 

effect: van circa een tientje per vierkante me-

ter tot soms wel tweehonderd euro.

Proportioneel asbest te lijf

Als particulier mag je tot 35 m2 hechtgebon-

den asbest zelf verwijderen en inleveren bij de 

gemeente als je dat minstens vijf dagen vooraf 

hebt gemeld. Bescherming door bedekkende 

Vervanging van asbest ‘leien’ in de buurt De Tjalk in 

Lelystad. 

Cover Handreiking Asbestcommunicatie VBWTN. 
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Gezondheidsraad uit 2010 en de stelling dat 

asbestdaken de grootste potentiële bron van 

vrijkomend asbest zouden zijn. Dat laatste is 

echter volstrekt onjuist. Uit een landelijk on-

derzoek door TNO is gebleken dat de gemid-

delde achtergrondconcentratie aan asbestve-

zels circa 30 vezels/m3 bedraagt, met een 

statistische marge van +/- 20 vezels/m3. Wel 

komen grote hoeveelheden asbestvezels vrij 

van verweerde asbestdaken, maar verreweg 

het grootste gedeelte daarvan komt via de 

dakgoten terecht in het riool of in een smalle 

strook grond in de bodem als er geen dakgo-

ten zijn aangebracht. 

In het najaar van 2019 zou I&W in overleg 

gaan met betrokken partijen om te bezien hoe 

het nu verder moet. De Eerste Kamer kwam tot 

haar afwijzing omdat het voorgestelde verbod 

op asbestdaken per 31 december 2024 als fi-

nancieel, operationeel (uitvoeringstechnisch) 

en qua handhaving onhaalbaar werd geacht. 

Een eventueel nieuw voorstel zal op deze kri-

tiekpunten een adequaat antwoord moeten 

geven. Het is te hopen dat de noodzakelijke 

temporisering en proportionaliteit van de as-

bestaanpak ook leiden tot een forse reductie 

van de kosten. Dat lijkt inmiddels zelfs al te 

gebeuren. Het prijsopdrijvend effect van het 

dreigende verbod heeft tot absurd hoge tarie-
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Daken

De geleidelijke stop via het Asbestbesluit

• 1977: verbod op gebruik blauw asbest (crocidoliet)

• 1978: beperking grenswaarden en verbod spuitasbest

• 1983: verbod verkoop artikelen met niet-hechtgebonden asbest

• 1988: aanscherping grenswaarden, procedures en voorwaarden

• 1993:  algeheel verbod op verkoop en beroepsmatige verwerking, bewerking en 

op voorraad houden asbesthoudend materiaal

• 2005: algeheel asbestverbod Europese Unie

kleding, handschoenen en een deugdelijk 

mond-/neusmasker is uiteraard verstandig 

(dus niet zo’n slap standaard kapje dat nau-

welijks aansluit op het gelaat). Niet-particulie-

ren mogen de doe-het-zelf-oplossing niet toe-

passen, ook niet als het om kleine 

hoeveelheden gaat. Een woningcorporatie ont-

komt dus niet aan het laten uitvoeren van een 

asbestinventarisatie en verwijdering door een 

gecertificeerd bedrijf. Ziehier de reden waar-

om corporatiekoepel Aedes opdracht gaf om 

de asbestrisico’s systematisch in beeld te 

brengen en te vertalen naar een proportionele 

risicogestuurde aanpak. 

Het gaat Aedes niet alleen om kostenbeheer-

sing, maar ook om de organisatorische romp-

slomp van ingrijpende asbestverwijdering, 

soms inclusief ontruiming van woningen, en 

om de sociale en psychologische gevolgen 

voor bewoners. De impact daarvan kan – ze-

ker cumulatief voor alle getroffenen – veel gro-

ter zijn dan de kans dat iemand ten gevolge 

van een blootstelling ziek wordt. In de casus 

Kanaleneiland (Utrecht, 2012) – waar asbest 

binnen in een woning was vrijgekomen – is de 

kans op mesothelioom 1 op 7,3 miljard. Bij de 

huidige grenswaarde van 2000 vezels/m3 is 

die kans ongeveer 1 op 1 miljoen. 

Het onderzoek in opdracht van Aedes “(…) laat 

zien dat er erg risicovolle handelingen zijn 

waar het huidige strikte beleid noodzakelijk 

is”, aldus TNO in een persbericht, maar “het 

onderzoek laat ook zien dat er scenario’s zijn 

waar verstandig omgaan met asbest kan lei-

den tot verwaarloosbare risico’s. Daar zijn 

strikte collectieve maatregelen niet nodig om 
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 Gert-Jan van Leeuwen is kwartiermaker bij het Instituut 

voor Bouwkwaliteit. Voor dit artikel dankt hij Jan van 

Willigenburg, Ingeborg Kriegsman, Ellen Rozema en Erik 

Westerink voor hun input en foto’s. Het onderzoek is 

uitgevoerd in samenwerking tussen de universiteiten van 

Utrecht en Nijmegen met TNO en Crisis-Lab. Het is te 

vinden via https://www.aedes.nl/dossiers/ge-

zond-en-veilig-wonen.html.

mensen te beschermen.” Over het verwijderen 

van asbesthoudende golfplaten zegt het rap-

port: “In het geval een saneerder werkt zonder 

toepassing van beheersmaatregelen en zon-

der goed functionerende adembescherming is 

het risico maximaal 69 sterfgevallen op 

100.000 blootgestelden. Dit is weliswaar bo-

ven het verwaarloosbare niveau, maar onder 

het MTR (= Maximaal Toelaatbaar Risico; 

Red.). Het treffen van aanvullende bescher-

mingsmaatregelen is vanuit het oogpunt van 

proportionaliteit dus onnodig.” 

Beheersmaatregelen en persoonlijke 

bescherming

Het scenario onderscheidt drie situaties, alle 

uitgaand van het niet toepassen van beheers-

maatregelen. Met dat laatste wordt in dit ver-

band bijvoorbeeld bedoeld: zorgen dat ver-

spreiding van vrijkomende asbestdeeltjes zo 

veel mogelijk wordt voorkomen, zowel preven-

tief als via schoonmaak. De drie situaties wa-

ren (1) verwijdering door particulier zonder 

PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen), 

(2) verwijdering door een saneerder zonder 

PBM en (3) verwijdering door een saneerder 

met PBM. De analyses zijn gebaseerd op on-

derzochte en gedocumenteerde praktijkgeval-

len uit 1993, 2013 en twee uit 2014. Voor de 

goede orde: de onderzoekers spreken geen 

waardeoordeel uit over het gegeven dat in de 

onderzochte praktijk-cases geen beheers-

maatregelen zijn getroffen en soms ook de 

adequate PBM achterwege bleven. Ze nemen 

dat als gegeven mee om te zien tot welke cij-

fermatige gezondheidsrisico’s dit leidt. 

Als het Aedes-advies wordt gevolgd door SZW 

(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan dat 

de kosten van de verwijdering van asbestda-

ken aanzienlijk beperken. Het is in dat geval 

aan de verwijderingsbedrijven zelf welke mate 

van bescherming van hun personeel zij willen 

toepassen, maar de opdrachtgever hoeft dat 

niet meer van hen te eisen. De genoemde lei-

en van asbestcement, zoals toegepast als dak- 

en gevelbekleding rond 1980, zijn niet in een 

scenario meegenomen in het onderzoek. Door 

de beperkte omvang van de leien en de wijze 

van bevestiging is de verwijdering hiervan ar-

beidsintensiever en risicovoller. Daarom is 

voor deze categorie de doe-het-zelf-optie ta-

boe en inschakeling van een professionele 

saneerder onvermijdelijk, ook als het om min-

der dan 35 m2 zou gaan.

Vanuit de arbokant werkt SZW aan een herori-

entatie over de asbest wet- en regelgeving. 

Staatssecretaris Van Ark wil medio 2020 met 

voorstellen komen op dit gebied. Mogelijk kan 

ook het Aedes-rapport daarbij een rol spelen, 

maar het is te hopen dat daarbij nota wordt 

genomen van de kritiek op de meetset en ge-

volgen daarvan voor de gepresenteerde con-

clusies over de aanpak van asbestdaken.

Een screenshot van https://www.asbestversnelling.nl/landelijke-asbestdakenkaart/ d.d. 13-09-2019. Op deze 

kaart kan worden gezocht per zichtbaar gebied, provincie, gemeente of adres. Bij inzoomen of selecteren wijzi-

gen de data onder in beeld automatisch. Te zien is dat gegevens over Groningen en Friesland geheel ontbreken 

en over Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Noord Brabant nog grotendeels. In oppervlak is 

dus nog ruim de helft van Nederland niet ingevoerd, met zowel agrarische als verstedelijkte gebieden.

←


