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Geachte mevrouw Dijksma, 

 

Actal heeft als taakopdracht de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren 

over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk, indien die gevolgen 

naar verwachting omvangrijk zijn, en naar aanleiding van signalen uit de samenleving over 

mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Wij hebben eind 2016 signalen ontvangen over 

de regeldruk die burgers en bedrijven ondervinden als gevolg van de (voorgenomen) wijziging 

van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (‘Asbestdakenverbod 2024’). Deze signalen zijn voor 

ons aanleiding om dit advies uit te brengen met inachtneming van de fase waarin 

besluitvorming zich bevindt. 

Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Asbestdakenverbod 2024) 

In 2012 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede 

Kamer een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) aangeboden als onderbouwing 

voor een asbestdakenverbod vanaf 2024. Het verbod betreft een wijziging van het Asbest-

verwijderingsbesluit 2005. De MKBA is in 2015 geactualiseerd en aan de Tweede Kamer 

aangeboden. In 2015 heeft de Ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit om asbestdaken 

vanaf 2024 te verbieden. Het ontwerpbesluit hiertoe is op 3 maart 2015 in het kader van de 

voorhangprocedure aan de Tweede Kamer aangeboden. Vervolgens is het ontwerpbesluit voor 

advies voorgelegd aan Raad van State. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State 

is geconcludeerd dat het wenselijk is met het oog op de handhaafbaarheid om in de Wet 

Milieubeheer een expliciete wettelijke grondslag op te nemen voor het asbestdakenverbod. Het 

wetsvoorstel dat in deze wettelijke grondslag voorziet, is inmiddels aangeboden aan de Tweede 

Kamer. 

 

In de Nota van Toelichting (NvT) bij het wijzigingsvoorstel van het asbestverwijderingsbesluit 

2005 is aangegeven dat de kosten van het asbestdakenverbod per 2024 in totaal 882 miljoen 

euro zullen bedragen (netto contante waarde, 2012) ten opzichte van het alternatief van 

(grotendeels) autonome vervanging van asbestdaken tot 2044. De regeldrukgevolgen voor 

bedrijven worden geraamd op 128 miljoen euro per jaar, en voor burgers op 10 miljoen euro per 

jaar. Wij merken overigens op dat ondanks deze zeer omvangrijke regeldrukgevolgen Actal niet 

in de gelegenheid is gesteld om het voorstel ex-ante te toetsen. 
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Probleemstelling en minder belastende alternatieven 

In de afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen getroffen om de aanwezigheid van en risico’s 

als gevolg van asbest te verminderen. Zo geldt sinds 1991 een verbod op de toepassing van 

asbesthoudende rem- en frictiematerialen en sinds 1993 een volledig verbod op de verkoop en 

de beroepsmatige toepassing van asbest. TNO concludeert in 2016 in een onderzoek naar de 

asbestvezelconcentratie in de buitenlucht dat
1
: De gemeten asbestvezelconcentraties in de 

buitenlucht minimaal een factor 80 lager zijn dan de gemeten asbestvezelconcentraties niveaus 

in de perioden 1979-1980 en 1988-1989. Deze aanzienlijke reductie lijkt samenhang te 

vertonen met het verbod op de toepassing van de asbesthoudende rem- en frictiematerialen 

(1991) en het algemeen verbod op het gebruik van asbesthoudende materialen (1993). 
 

Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de buitenlucht verder te 

verminderen. Verweerde asbestdaken leveren immers een bijdrage aan de emissie van 

asbestvezels in het milieu en kunnen daarmee een (asbest)risico vormen voor de gezondheid. 

Het kabinetsbeleid is erop gericht via maximaal bronbeleid de concentraties van asbest in de 

leefomgeving te verlagen tot aan het niveau van het verwaarloosbaar risiconiveau. In de NvT bij 

het Asbestdakenverbod 2024 wordt gesteld dat “per jaar ongeveer 1.000 mensen sterven als 

gevolg van de, meestal beroepsmatige, blootstelling aan asbest.” De tijd tussen de blootstelling 

aan asbest en het optreden van de ziekte mesothelioom (de zgn. latentietijd) bedraagt 

gemiddeld veertig tot vijftig jaar.
2
 Dit betekent dat de asbestslachtoffers anno 2017 reeds 

tientallen jaren geleden aan asbest zijn blootgesteld. 

 

De conclusie van de MKBA uit 2012 was dat de totale baten van een verbod in 2024, ten 

opzichte van autonome vervanging tot 2044, circa 26 miljoen euro bedragen (netto contante 

waarde, 2012) en dat het asbestdakenverbod op langere termijn (vanaf 2043) tot in totaal 5 

vermeden slachtoffers zou leiden.
3
 In 2015 is deze MKBA geactualiseerd door onder andere te 

kijken naar scenario’s met minder ingrijpende voorstellen voor vervanging van asbestdaken.
4
 

Volgens de actualisatie bedragen de maatschappelijke kosten van het Asbestdakenverbod 

2024 naar verwachting 882 miljoen euro (netto contante waarde, 2012). De bevindingen van de 

MKBA en de actualisatie laten zien dat de kosten van het asbestdakenverbod een veelvoud zijn 

van de potentiële baten. Het besluit om het asbestdakenverbod per 2024 van kracht te laten zijn 

ondanks deze negatieve uitkomst van de (geactualiseerde) MKBA, maakt een gedegen 

onderbouwing van het besluit en de minder belastende alternatieven die zijn overwogen, 

noodzakelijk.  

 
  

                                                      
1 TNO (2016). Asbest en andere minerale vezels in de Nederlandse buitenlucht’ 
2 Instituut Asbestslachtoffers (2016). IAS Monitor. 
3 Dit betreft de indicatief geschatte gezondheidswinst. In de MKBA is ook een inschatting gemaakt van het ‘scenario waarbij 
ervan is uitgaan dat alle bewoners van de woningen en agrarische panden waarin nu asbest in het dak is toegepast, langdurig 
blootgesteld worden aan een zeer hoge concentratie. Het verbod in 2024 leidt dan tot een potentiele baat van maximaal circa 
50 miljoen euro (netto contante waarde, 2012), op basis van in totaal circa 250 vermeden slachtoffers op de lange termijn. 
Aangezien er veel onzekerheid is over de omvang van deze baat, is dit gegeven niet meegenomen in de totale te 
monetariseren baten als gevolg van het verbod. 
4 De MKBA (2012) en de geactualiseerde versie van de MKBA zijn openbaar beschikbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/.../2012/...mkba.../lp-i-m-0000002456.pdf & 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/06/actualisatie-mkba-asbestdaken   

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/.../2012/...mkba.../lp-i-m-0000002456.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/06/actualisatie-mkba-asbestdaken
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In gesprekken met medewerkers van uw ministerie bleek dat er diverse minder belastende 

alternatieven zijn overwogen voor (de uitvoering van) het Asbestdakenverbod 2024, zoals een 

meer risicogerichte aanpak van de asbestdaken. De NvT geeft inzicht in de gevolgen van een 

andere invoeringsdatum van het asbestdakenverbod (2020 en 2028). De NvT geeft echter geen 

inzicht in de mogelijk minder belastende alternatieven die zijn overwogen voor de uitvoering van 

het asbestdakenverbod.  

 

Wij adviseren om in de Nota van Toelichting op te nemen: 

 welke mogelijk minder belastende alternatieven zijn overwogen,  

 wat de kosten, baten en regeldrukeffecten zijn van deze alternatieven, en 

 wat de overwegingen waren voor het niet kiezen voor deze alternatieven. 

Regeldrukeffecten Asbestdakenverbod 

De maatschappelijke kosten als gevolg van het Asbestdakenverbod betreffen hoofdzakelijk 

inhoudelijke nalevingskosten. In de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage regeldruk in 

2015 stond het verbod opgenomen als een structurele regeldrukverzwaring van 120 miljoen
5
 

euro voor bedrijven en 10 miljoen euro voor burgers. In de voorjaarsrapportage regeldruk 2016 

werd de maatregel echter niet meer gerapporteerd. In de Kamerbrief werd daarover opgemerkt: 

“Daarnaast vervalt het regeldrukeffect van het verbod op asbestdaken doordat de 

inwerkingtreding van dat verbod meer voorbereidingstijd vraagt.” 

Desondanks wordt op diverse websites van de overheid al geruime tijd aangegeven dat het 

verbod per 2024 van kracht zal zijn, terwijl de wettelijke verankering nog niet had 

plaatsgevonden. Zo staat op de centrale website van de Rijksoverheid over asbestdaken dat 

“asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn” en “gemeenten handhaven het verbod”.
6
 Mede door 

deze communicatie (en mitigerende maatregelen waaronder een subsidieregeling en een 

programmatische aanpak) treffen burgers, bedrijven en overheden al maatregelen om aan het 

asbestdakenverbod te voldoen. Deze maatregelen moeten zij treffen om aan het verbod te 

kunnen voldoen. De voornaamste regeldrukeffecten van het verbod doen zich dus voor tot 

2024, om vanaf 2024 geen asbestdaken meer te hebben. Daarom zijn wij van mening dat de 

regeldrukeffecten nu al in de voortgangsrapportage moeten worden opgenomen. 

 

Naast de gerapporteerde inhoudelijke nalevingskosten zijn er ook andere regeldrukeffecten als 

gevolg van het Asbestdakenverbod 2024. Hierbij gaat het onder andere om de eenmalige 

kennisnamekosten van het verbod en de te verwachten (extra) toezichtlasten. In de NvT en in 

de MKBA is deze regeldruk nog niet (volledig) in kaart is gebracht. 

 

Wij adviseren om de structurele en de eenmalige regeldruk als gevolg van het 

Asbestdakenverbod 2024 volledig in beeld te brengen en de regeldrukgevolgen te 

verwerken in de eerstvolgende voortgangsrapportage regeldruk. 

 

  

                                                      
5 Dit bedrag (120 miljoen euro) wijkt af van het bedrag genoemd in de geactualiseerde MKBA (128 miljoen euro). 
6 Op andere websites van de overheid wordt echter de status van het asbestdakenverbod correct omschreven. Zo staat op de 
website van Infomil aangegeven dat “naar verwachting asbestdaken per 2024 verboden zullen zijn, en dat het besluit waarin het 
verbod is neergelegd naar verwachting op 1 juli 2017 inwerking zal treden”. 
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Gelet op hun coördinerende bevoegdheden met betrekking tot het verminderen van de 

regeldruk voor bedrijven en burgers sturen wij een afschrift van onze reactie naar de minister 

van Economische Zaken en naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

En wij sturen een afschrift aan de voorzitter van de Tweede Kamer vanwege de fase waarin 

besluitvorming zich bevindt. 

 

Wij vertrouwen erop u met deze reactie van dienst te zijn geweest.  

 

Hoogachtend, 

 

 

w.g 

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


