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Geachte mevrouw Van Ark,

Het Kabinet wilde een wettelijk verbod op asbestdaken per 1 januari 2025 invoeren.
Vereniging Eigen Huis heeft steeds tegen dit verbod geageerd omdat huiseigenaren
hieraan niet redelijkerwijs konden voldoen. Het ontbrak aan een plan van aanpak voor
zowel financiële ondersteuning als hulp bij het organiseren van de sanering. Vanwege
deze redenen heeft de Eerste Kamer het verbod verworpen. Ondertussen blijft de
maatschappelijke druk om te saneren echter groot, is de subsidiepot al lang leeg, is er
geen zicht op een tegemoetkoming van overheidswege in de hoge saneringskosten en
komt door het huidige certificeringsstelsel innovatie niet van de grond. Het is van groot
belang dat asbestsanering uitvoerbaar en betaalbaar wordt.

Verzekeringspuzzel
Uit een steekproef van VEH onder acht verzekeraars blijkt dat het verzekeren van een
woning met een asbestdak nu al een enorme puzzel is en dat steeds meer gaat
worden. Sommige verzekeraars gaan nieuwe klanten met een asbestdak weigeren of
de situatie nader beoordelen. Ook voor bestaande klanten kan de dekking worden
aangepast. De dekking in geval van schade aan de woning is sowieso zeer
verschillend geregeld, het gaat dan om verschillen tussen dekking van schade aan de
eigen woning, de dekking van sanerings/opruimkosten van het eigen perceel en
percelen in de omgeving. De schade aan buurpercelen valt soms wel en soms niet
onder de opstalverzekering dan wel de woonhuisverzekering dan wel de
aansprakelijkheidsverzekering.
Het is kortom een hele puzzel wat verzekerd is, tot welk bedrag en onder welke
verzekeringsvorm dit valt.
Verschillende verzekeraars geven aan de dekkingsvoorwaarden voor asbest
binnenkort opnieuw tegen het licht te gaan houden. De trend is dat de voorwaarden in
voor de consument ongunstige zin worden aangepast.

Disp[ayweg 1 Postbus 735 BTW NL003683.436.B01 NL751NGB0002665588
3821 BT Amersfoort 3800 AS Amersfoort KvK 40 50 6058 NL65A8NA0553041010

033 450 77 50
eigenhuis.n[



vereniging
eigen huis

Datum Pagina

17 februari 2020 2/2

Door de verzekeringspuzzel die alleen maar complexer zal worden en het gegeven dat
een koper minder over heeft voor een woning met een asbestdak is de
maatschappelijke druk om te saneren, ondanks de afwezigheid van een verbod, nog
steeds levensgroot aanwezig.

Innovatie nu echt een kans geven
Innovatie is een belangrijke mogelijkheid om asbestsanering aanzienlijk goedkoper te
maken en tegelijkertijd veilig te houden. In december 2019 heeft Vereniging Eigen Huis
de Tweede Kamer opgeroepen om innovatieve methoden voor asbestsanering te
stimuleren. In het huidige systeem heeft de gevestigde branche veel invloed waardoor
het voor nieuwkomers met innovatieve saneringsmethoden een lang en moeilijk traject
is om goedkeuring te verkrijgen. Dit is niet in het belang van consumenten, die met
hoge kosten worden geconfronteerd. De Tweede Kamer heeft op 19 december de
motie van de leden Stoffer en Von Martels aangenomen die ervoor moet zorgen dat
nieuwe, goedkopere methoden voor asbestsanering van woningen worden
gestimuleerd. De stichting Ascert, die de toelating van saneringsmethoden tot nu toe
reguleert en waarin de asbestbranche veel invloed heeft, krijgt voortaan veel minder te
zeggen. De vereniging dringt erop aan dat aan deze motie zo snel mogelijk uitvoering
wordt gegeven. Hierin zitten wij overigens op één lijn met onder andere de
brancheorganisaties VNG, LTO en Aedes.

Financiële tegemoetkoming
Tot op heden is er door de overheid alleen een fonds aangekondigd dat leningen gaat
verstrekken, maar onder welke condities is nog onduidelijk. In haar brief van 14 oktober
2019 geeft toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven aan dat de noodzaak om asbest
te verwijderen onverminderd blijft bestaan, daarbij refererend aan het advies van de
Gezondheidsraad. Het komt daarom niet consequent over dat er geen enkele
financiële tegemoetkoming door de overheid wordt geboden. Het niet invoeren van een
verbod lijkt te worden gebruikt als een legitimering om als overheid niets te hoeven
bijdragen in de kosten van een maatschappelijk noodzakelijke opgave.

Samenvattend roepen wij u op om zo snel mogelijk werk te maken van een
onafhankelijke beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van innovatieve
asbestsaneringsmethoden alsmede om mede gezien de vanwege de door de overheid
gestelde maatschappelijke noodzaak te voorzien in een financiële tegemoetkoming
aan huiseigenaren. De overheid mag niet blijven toekijken; huiseigenaren met een
asbestdak moeten geholpen worden.

Een brief met dezelfde strekking is verzonden naar de minister voor Milieu en Wonen.

Met vriendelijke groet,
VeriEui

drs. Nico W. Stolwijk
manager Belangenbehartiging


