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Asbest verbod op daken met ingang van 2024 :
De landelijke overheid heeft besloten dat vanaf 2024 daken met asbesthoudende afwerking
verboden zijn , zie weblink :

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/16/einde-asbestdaken-in-nederland

a) Het verbod beperkt zich tot asbesthoudende materialen die in contact staan met de
buitenlucht veelal asbestcement golfplaten etc. als dakafwerking !
b) De dakafwerking van deze golfplaten bevatten bijna allemaal asbest tot 1989, voor de periode
1989 tot en met 1993 werden golfplaten toegepast met en zonder asbest
c) Het werken met asbest houdende materialen is levensgevaarlijk en brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee zie weblink : www. Arboportaal.nl/onderwerpen/asbest
d) Binnen het kerkelijk onroerend goed zullen asbesthoudende materialen voorkomen op de
daken van bergingen , schuurtjes en garages
e) De eigenaren ( CGK gemeenten ) van asbesthoudende dak afwerkingen zijn zelf
verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen ervan
f) Niet tijdig verwijderen vanaf 2024 kan boetes opleveren en hogere verwijderings-kosten
g) Start het onderzoek naar asbest en volg het stappenplan in onderstaande weblink :
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ikdoen-bij-asbest
h) Een Inventarisatie van een dak op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen moet
worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf ( met nr. SC540 )
i) Vanaf 2016 is er subsidie beschikbaar voor het verwijderen van uw asbest-houdende
dakafwerking bij de landelijke overheid en soms ook bij de gemeente-lijke- en provinciale
overheid zie weblink : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/kan-iksubsidie-krijgen-om-asbest-te-verwijderen
j) De sanering van het asbesthoudende dakafwerking moet eveneens worden utgevoerd door
een gecertificeerd bedrijf ( met nr. SC530)
k) Om belangen verstrengeling te voorkomen mag een bedrijf dat de asbest-inventarisatie
uitvoert niet de sanering ervan realiseren , wel de een controle op adequate sanering volgens
de wettelijke eisen
l) Bedrijven die beschikken over de juiste certificaten kunt u vinden op www.ascert.nl
m) Asbest houdende materialen zijn niet alleen op daken toegepast maar verder ook aan de
buitenkant als aan de binnenkant van gebouwen

2) Asbestinventarisatie is verplicht bij renovatie en/of verbouwing :
a) Bij een renovatie en/ of verbouwing is een asbestinventarisatie een verplicht
volgens de omgevingsvergunning aanvraag zie weblink ; www.omgevingsloket.nl
b) Asbest komt in gebouwen zowel binnen als buiten , niet alleen op daken maar ook in
isolatiematerialen , betimmeringen, riolering, rookkanalen , vloerbedekking, cv ketels etc. zie
weblink : www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/
www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/binnen-huis/
c) Als er een inventarisatie moet worden gemaakt voor een asbestcement houdende golfplaten
als dakafwerking is het aanbevelenswaardig om de gebouwen zowel buiten als van binnen te
laten inventariseren door derden

3)

Bij asbest, informeren verzekering en gevaar bij schade uitkering door
brand :
a) Als de aanwezigheid van asbest wordt vermoed of is vastgesteld moet de
verzekeringsmaatschappij worden geïnformeerd waarbij een het gebouw verzekerd is
b) De te verzekeren kosten zijn bij een calamiteit met asbest groter ! Stel dat er brand uitbreekt
in een kerk waarin asbest is verwerkt , waarbij vrijgekomen asbest terechtkomt in de directe
omgeving De brandverzekering dekt deze omgevingsschade niet , omdat bij een
brandverzekering alleen de schade en de opruimkosten op het verzekerde adres wordt gedekt
De schade in de omgeving wordt alleen gedekt door een afgesloten milieuschadeverzekering

