
Wij spraken onlangs met Ingeborg Kriegsman, specialist asbest bij Vereniging Bouw- & 
Woningtoezicht Nederland. We legden haar een vijftal stellingen voor.  

 
In hoeverre overdrijven we de risico’s van asbest? 
In de pers wordt vaak breeduit geschreven over de risico’s van asbest waarbij de indruk wordt 
gewekt dat het meteen kankerverwekkend is. Dat is echter niet erger dan bij roken, en ondanks alle 
waarschuwingen op verpakkingen roken veel mensen vrolijk door. Het aantal sterfgevallen door 
asbest valt mee wanneer je dit vergelijkt met andere oorzaken. We moeten de risico’s niet 
overdrijven.  
 
Rol van de overheid m.b.t. asbest  
Asbest is ondergebracht bij meerdere ministeries en dat werkt volgens mij niet lekker samen. Het 
heeft eerst heel lang geduurd voor de overheid besloot om de bewerking van asbest te verbieden. 
Nu doet men er heel lang over om maatregelen te nemen om het risico van asbesthoudend 
materiaal terug te dringen.  
 
De overheid is verantwoordelijk voor een juiste wetgeving en het toezicht op de uitvoering van die 
wet. Toezicht en handhaving wordt naar mijn idee veel te weinig toegepast terwijl gemeenten en 
omgevingsdiensten daar wel de middelen voor hebben.  
 
Asbestdakenverbod 
Het asbestdakenverbod met ingang van 1-1-2024 is nog steeds niet definitief. Na de Tweede Kamer 
verkiezingen in 2017 werd de wetswijziging controversieel verklaard. Inmiddels zijn we ruim een jaar 
verder en eigenlijk is er niets gebeurd, waardoor er nog steeds veel onzekerheid is. Die onzekerheid 
treft niet alleen de eigenaren van een asbesthoudend dak, maar ook ambtenaren. In veel gemeenten 
worden nog steeds inventarisaties uitgevoerd en maatregelen aangekondigd maar veel ambtenaren 
weten ook niet meer wat er gedaan moet worden.  
 
Daar komt bij dat de subsidie die door het rijk wordt verstrekt voor het verwijderen van een 
asbestdak absoluut niet toereikend is. Uiteraard heeft de eigenaar van een pand ook zelf de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een budget voor vervanging van een dak. Helaas is het 
verwijderen van een asbesthoudend dak erg duur.  
 
Saneren bedrijven naast asbest ook de portemonnee? 
Veel bedrijven binnen de asbestbranche verdienen echt geen hoge bedragen. Dat gebeurt wel bij de 
partijen die worden ingeschakeld voor saneringen na een brand of een andere calamiteit. Omdat de 
opdrachtgever absoluut niet weet wat er gaande is kunnen hier enorme bedragen voor worden 
gerekend. 
 
Is er ruimte voor innovatie? 
Ik hoor van diverse kanten dat een deel van de asbestsector niet wil innoveren. Hooguit wil men de 
regels hier en daar aanpassen. Er zijn partijen buiten de asbestsector bezig met het ontwikkelen van 
hulpmiddelen om asbesthoudend materiaal eenvoudiger te verwijderen, maar hier hoor je weinig 
van. En wanneer er dan een nieuwe methode op de markt komt proberen diverse partijen dat weer 
onderuit te halen, dat is jammer.  
 
Ik denk dat we ook moeten kijken naar de verwerking van asbest. De stortplaatsen voor asbest liggen 
straks overvol wanneer alle asbestdaken zijn verwijderd. Er zijn in de loop der jaren diverse proeven 
gedaan om asbesthoudend materiaal te veranderen in materiaal zonder asbest. Het is echter nog 
nooit tot grootschalige toepassingen gekomen.  
 



Meer weten? Op de Nationale Asbest Conferentie 2018 verzorgt Ingeborg Kriegsman een sessie met 
Wico Ankersmit over de kansen die de nieuwe omgevingswet biedt voor de sector.  


