FAQ Informatiebijeenkomsten - Asbestdakenverbod 2024
Deze FAQ is samengesteld ter voorbereiding op eventuele algemene of specifieke vragen vanuit het publiek tijdens
informatiebijeenkomsten rondom het asbestdakenverbod per 2024.

VRAAG
Zijn er wel voldoende asbestsaneerders om 2024 te halen?

ANTWOORD
Er zijn in Nederland voldoende asbestsaneerders om in 2024
asbestdakenvrij te zijn. Het is echter wel zo dat de meeste
saneerders werken aan zogenaamde binnensanering (in gebouwen).
Ongeveer 90% werkt aan binnensaneringen en 10% aan daken.
Om in Overijssel 2024 te gaan halen moet het tempo van saneren
met een factor 4 sneller gaan. Dat betekent dat 40% van de
saneerders aan daken gaan werken.
Om dit te bereiken stimuleert de provincie bedrijven in de asbest- én
nieuwe dakenbranche om samen te werken en stimuleert eigenaren
van asbestdaken om zich als collectief te organiseren. Daarnaast
probeert de provincie het in Den Haag voor elkaar te krijgen dat het
opleiden van asbestdaksaneerders wordt losgekoppeld van de
huidige opleiding tot totale asbestsaneerder. Hierdoor kunnen meer
partijen veilige asbestdaksanering gaan aanbieden als
nevenactiviteit. Bijvoorbeeld aannemers, rietdekkers en dergelijke.

2024 wordt toch wel uitgesteld?

De rijksoverheid werkt op dit moment aan het asbestdakenverbod

per 2024. Er is geen indicatie dat die datum wordt gewijzigd en
verplaatst naar een later moment. Verantwoordelijken in de Tweede
Kamerleden zijn recent in Overijssel en Gelderland op werkbezoek
geweest om meer te weten te komen over asbestdaksanering. Na
afloop hebben zij de pers laten weten zich hard te zullen maken voor
het vasthouden aan 2024.
Hoe gaat handhaving van het verbod eruit zien?

Een in 2017 uitgevoerde en gedetailleerde inventarisatie naar
asbestdaken heeft vrijwel alle daken in beeld gebracht. Deze
informatie is bekend bij provincie en gemeenten. Deze cijfers worden
jaarlijks geactualiseerd.
Eigenaren van een asbestdak ontvangen een brief van hun gemeente
waarin gewezen wordt op het verbod en waar dakeigenaren kunnen
beginnen met de aanpak van het dak. Tot aan 2024 monitort de
gemeente de verwijdering van asbestdaken.

Waarom kan ik als particulier geen BTW terugkrijgen over de
gemaakte kosten voor dakvervanging?
Waarom ligt de grens voor zelf saneren bij 35m²?

Wanneer u na 1 januari 2024 nog een asbestdak hebt, zal de
gemeente u aanschrijven en in het uiterste geval overgaan tot
bestuursdwang. Dit wil zeggen dat de gemeente het dak laat saneren
op uw kosten.
|
Het terugvorderen van btw kan alleen als u ondernemer bent. Dat is
wettelijk bepaald.
Deze grens is bepaald op basis van een eerder onderzoek van TNO,
waarin is geconstateerd dat de meeste woningen inclusief
bijgebouwen minder dan 35 m2 hechtgebonden asbestdak bevatten.
Op basis hiervan is in het Asbestverwijderingsbesluit van 2005
opgenomen dat particulieren maximaal 35 m2 zelf mogen

verwijderen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33328/kst-25834105.html
Waar begin ik met de aanpak van mijn asbestdak?

Het vervangen van uw asbestdak begint bij het inventariseren van de
grootte van uw dak en het controleren of uw dak daadwerkelijk
asbest bevat. Is uw dak kleiner dan 35 m², dan mag u uw dak zelf
vervangen. Is uw dak groter dan 35 m², dan bent u verplicht uw dak
te laten vervangen door een gespecialiseerd/gecertificeerd bedrijf.
Voor meer informatie over het asbestdakenverbod en het
verwijderen van uw asbestdak kunt u terecht op www.rvo.nl of
www.milieucentraal.nl

Hoe zit het met subsidie, waarom maar t/m 2019?

De overheid heeft al diverse malen subsidie beschikbaar gesteld voor
het saneren van een asbestdak. De subsidie tot en met 2019 is, zoals
het nu lijkt, de laatste keer dat er geld per m² beschikbaar wordt
gesteld voor het laten saneren van uw asbestdak. Er wordt al veel
gebruik gemaakt van de subsidie van de rijksoverheid. Het hiervoor
beschikbare geld kan eerder op zijn.
Naast deze subsidie zijn er nog verschillende regelingen of
(duurzame) leningen waar u als particulier, stichting/vereniging of
ondernemer gebruik van zou kunnen maken. Een overzicht hiervan is
te vinden op:
http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/asbest-dak/informatieeigenaren/

Hoe kan ik besparen op de kosten?

Naast de landelijke subsidie zijn er nog verschillende regelingen of
(duurzame) leningen waar u als particulier, stichting/vereniging of

ondernemer gebruik van kunt maken. Een overzicht hiervan is te
vinden op:
http://www.overijssel.nl/thema's/milieu/asbest-dak/informatieeigenaren/
Daarnaast zijn er voor ondernemers diverse financiële en fiscale
voordelen te behalen, zoals het nemen van een voorziening op groot
onderhoud. Ook door middel van een collectief asbestdaken
aanpakken (wijkgerichte aanpak of totaal bedrijventerrein) kan door
collectieve inkoop kosten besparen.
Geldt het verbod ook voor asbestsgevelbeplating?

Nee. Het verbod geldt alleen voor asbestdaken. Het is wel aan te
raden dat als u bezig bent om ook gelijk de gevelbeplating aan te
pakken.
Dat gevelbeplating niet onder het verbod valt is opgenomen in
beleid* van de rijksoverheid. De provincie heeft daar geen directe
zeggenschap over.
*Er is voor gekozen om in dit besluit geen asbesthoudende materialen, toegepast
als gevelbekleding, te verbieden. Uit een inventarisatie uit 2012 blijkt dat
asbesthoudende gevelbekleding niet alleen veel minder vaak voorkomt, maar in het
algemeen ook veel minder verweerd is dan asbestdaken. Asbesthoudende
gevelbekleding is meestal anders van vorm, harder en voorzien van een
beschermingslaag. Bovendien zorgt de wijze van toepassing ervoor dat
gevelbekleding minder blootstaat aan het weer. Voor de incidentele gevallen
waarin ook gevelbekleding ernstig is verweerd en verontreiniging van het milieu
met asbestvezels veroorzaakt, kan de gemeente verwijdering gelasten op grond
van de Woningwet of het Bouwbesluit 2012. De mate van verwering van
asbesthoudende gevelbekleding is in het algemeen evenwel niet zodanig dat dit een
algeheel verbod per 2024 rechtvaardigt. Asbesthoudende gevelbekleding is daarom
buiten de reikwijdte van het verbod gelaten.

Wat wil de overheid gaan doen als ik niet saneer, ik kan het niet
betalen?

In 2017 is een uitgebreide en gedetailleerde inventarisatie
uitgevoerd naar asbestdaken. Daarmee zijn vrijwel alle
asbestverdachte daken in beeld gebracht. Deze informatie is bekend
bij provincie en gemeenten. Deze cijfers worden jaarlijks
geactualiseerd.
Eigenaren van een asbestdak ontvangen een brief van hun gemeente
waarin gewezen wordt op het verbod en waar ze kunnen beginnen
met de aanpak van hun asbestdak. Tot aan 2024 monitort de
gemeente de verwijdering van asbestdaken.
Wanneer u na 1 januari 2024 nog een asbestdak hebt, zal de
gemeente u aanschrijven en in het uiterste geval overgaan tot
bestuursdwang. Dit wil zeggen dat de gemeente het dak laat saneren
op uw kosten.

