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TER BESLISSING 

 

 

 
Aan Staatssecretaris 

Van DGMI/Directie O&M 

 

 

       Asbestdaken beleid - brief Tweede Kamer 

 

 
Aanleiding 

Tijdens het Commissiedebat Externe Veiligheid op 26 januari 2022 heeft u 

toegezegd de Tweede Kamer voor de zomer te informeren of er een alternatief 

komt voor het zakelijke leningen fonds asbestdaken. Met bijgevoegde brief geeft 

u een bredere invulling aan deze toezegging door de aanpak van de asbestdaken 

te schetsen in relatie tot de geconstateerde afgenomen snelheid van saneren. De 

brief is opgebouwd langs de lijn die op 19 mei met u is besproken. Daarbij gaf u 

aan het wenselijk te vinden deze brief voor het CD Externe Veiligheid van 22 juni 

naar de Kamer te sturen. 

 
Met deze brief informeert u de Kamer tevens over: 

• de uitvoering van de motie Stoffer en Geurts (Kamerstuk 28089, nr. 189) 

waarmee wordt verzocht een vervolg te geven aan het uitgevoerde 

blootstellingsonderzoek, 

• de uitvoering van de motie Beckerman (Beckerman c.s. (Kamerstuk 35 925 

XII, nr. 27) die is ingediend tijdens de behandeling van de begroting van 

IenW en verzoekt om in gesprek te gaan met het Instituut Asbestslachtoffers 

(IAS) over de verjaringstermijn in de regeling voor asbestslachtoffers, 

 
Geadviseerd besluit 

Graag akkoord op bijgevoegde brief. 

 
Kernpunten 

- De versnellingsaanpak voor de asbest daksaneringen van de afgelopen 

twee jaar heeft tot minder resultaten geleid dan verwacht. 

- Door uw ambtsvoorganger was reeds besloten om geen zakelijk leningen 

fonds op te richten. U heeft de Kamer toegezegd om in overleg met de 

ambassadeurs te zoeken naar een alternatieve besteding van de hiervoor 

gereserveerde middelen. 

- Deze alternatieven zijn verkend en hiervoor heeft u een voorstel van de 

ambassadeurs gekregen. Deze leiden naar onze verwachting echter niet 

tot een significante versnelling van het saneringstempo. Daarom kiest u 

ervoor om de Rijksinzet naast de financiering van het Programmabureau 

te richten op het stimuleren van vrijwillige saneringen door gerichte 

communicatie en bewustwordingscampagnes. Daarvoor maakt u in de 

periode 2023-2025 jaarlijks 3 miljoen euro vrij.  
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- Door het ontbreken van dwingende middelen (een verbod) of omvangrijke 

financiële middelen is dit nu meest effectieve inzet. 

- U geeft voorts aan de ambassadeurs actief te zullen betrekken bij de 

precieze besteding van de middelen. 

- Tevens informeert u de Kamer over het resultaat van het toegezegde 

vervolg op het in 2021 uitgevoerde blootstellingsonderzoek 1. Van het 

Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken is een rapport 

ontvangen dat u hiermee aan de Tweede Kamer aanbiedt. Volgens het 

rapport leidt het toepassen van schuim niet tot een kostenverlaging. Voor 

de kostenvergelijking zijn enkele aannamen gedaan, waarvoor wordt 

aanbevolen deze via een eenvoudige praktijkproef nader te verifiëren. 

- U informeert de Kamer ook over de uitvoering van de motie Beckerman 

over de verjaringstermijn. Hoewel in de brief van 1 december 2021 al 

duidelijk is beschreven dat dit niet onder uw verantwoordelijkheid valt, 

voorkomt het informeren van de Kamer over een aanstaand gesprek 

tussen de ministers JenV en SZW met het IAS wellicht dat hieromtrent 

aan u vragen worden gesteld. Overweging hierbij is dat de motie is 

ingediend tijdens de behandeling van de IenW-begroting afgelopen 

najaar. 

 
Politieke context 

- Een wetsvoorstel voor een juridisch verbod op asbestdaken heeft het in 

2019 niet gehaald in de Eerste Kamer.  

- Er is nog geen meerderheid geweest in de Kamer die heeft opgeroepen 

aanzienlijk meer middelen voor asbestdaken ter beschikking te stellen. Zo 

is bijv. het afgelopen najaar het amendement van kamerlid Beckerman 

(SP) op de begroting verworpen om in vier jaar tijd 100 miljoen euro voor 

een subsidieregeling te dekken vanuit het mobiliteitsfonds (43 stemmen 

voor, o.a. SP, PvdA, GL, PvdD, FVD). 

- Lid van der Plas (BBB) heeft recent vragen gesteld over de oproep van 

gedeputeerden Overijssel en Utrecht aan het Rijk om sanering van 

asbestdaken vlot te trekken (zie antwoordbrief bijlage 10)  

 
Financiële/juridische overwegingen 
 
 
 
 

 

1 
Motie Stoffer en Geurts (Kamerstuk 28089, nr. 189) 
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De middelen die gereserveerd staan voor het oprichten van een (leningen)fonds 

voor zakelijke dakeigenaren zullen gedurende deze kabinetsperiode niet ingezet 

worden voor de asbestdaken aanpak maar vrijgemaakt worden voor het dekken 

van andere opgaven in de begroting van I&W. 

 
Krachtenveld 

De ambassadeurs van de samenwerkingsverklaring hebben u een aantal ideeën 

gestuurd. Met enkele van hen is de afgelopen dagen contact gezocht en hoewel zij 

liever een zwaardere inzet hadden gezien, kunnen zij begrip opbrengen voor het 

feit dat dit met de bestaande instrumenten en middelen het hoogst haalbare is. 

 
Communicatie 

In de brief kondigt u aan tot eind 2025 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar te 

stellen voor communicatie en bewustwording over de gevaren van asbest. Daar zal 

samen met de partners een plan van aanpak voor worden opgesteld.  

 
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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