
 

Op 24 september 2015 vindt het rondetafelgesprek plaats met de Tweede Kamercommissie I&M  

en stakeholders uit de branche, onder andere de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en 

gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB). Ten behoeve van dit rondetafelgesprek hierbij het position  

paper van de VVTB.  

Position Paper VVTB: Verbod Asbestdaken 2024 

Met het verbod op de toepassing van asbest in 1993 zijn de jongste asbesthoudende golfplaten 

inmiddels 20 jaar oud. In 2024 zijn dus alle asbesthoudende golfplaten meer dan 30 jaar oud. De 

levensduur van een asbesthoudende golfplaat is maximaal 30 jaar. Dan is de coating verweerd en 

komen door erosie de asbestvezels los. Dit zorgt voor een verhoging van de ‘natuurlijke 

achtergrond’. Dit levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Op basis hiervan ligt er een 

wetsvoorstel op tafel, dat voorziet in een algemeen verbod op asbestdaken in 2024. Dit betekent 

dat binnen die termijn alle asbestdaken in Nederland verwijderd dienen te zijn.  

 

Om te komen tot effectieve en werkbare wetgeving neemt de VVTB de uitnodiging van de Tweede 

Kamercommissie I&M graag aan om standpunten en prioriteiten toe te lichten en de dialoog 

hierover aan te gaan. Door deze discussie en in het vervolg periodiek overleg tussen overheid, 

branchepartijen en overige stakeholders kan kennis en inzicht in de ontwikkelingen in de markt 

gedeeld worden.   

              
 

De VVTB staat positief tegenover het voornemen om vóór 2024 alle asbestdaken in 

Nederland te verwijderen. Het getuigt van bestuurlijke verantwoording voor de 

maatschappelijke risico’s van asbest en de bewustwording van de noodzaak tot 

investeren in veiligheid en een gezond omgevingsklimaat in Nederland.  

Prioriteiten vanuit branchevereniging VVTB: 

1. De VVTB wil de nadruk leggen op de feitelijke risico’s  (emissie van en blootstelling aan 

asbest) voor mens en milieu, in plaats van de financiële consequenties. 

Het uitgangspunt van het beleid moet gericht zijn op het beperken van risico’s en wegnemen 

van potentieel gevaarlijke situaties. Urgentie en effect tegenover economisch rendement.  

 

2. Vanuit de VVTB is er zorg over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid: 

- Is er genoeg mankracht om de klus te klaren voor 2024? (instroom vakkundig personeel) 

- Biedt de wet- en regelgeving de benodigde handvaten voor praktische en veilige uitvoer? 

  (goede aansluiting ketenpartners, vlotte procesgang)  

- Kan het versnipperde toezicht eenduidige handhaving bieden? (geen ruimte voor malversatie) 

 

            >> 

 



 

3. De VVTB wil oog voor particulieren en minder draagkrachtigen.  

Bewustwording en stimulering kunnen de risico’s in de woonomgeving beperken. Biedt 

particulieren, met informatie en een financiële stimulans, de motivatie om ook kleinere 

hoeveelheden asbest op een veilige manier te laten verwijderen. 

 

4. De VVTB ziet een voorbeeldfunctie voor de overheid.  

De overheid moet in deze ‘opdracht’ verantwoordelijkheid en zelfs het voortouw nemen door 

te starten met het verwijderen van het asbest in/aan/op de eigen gebouwen.    

 

5. De VVTB wil benadrukken dat men binnen de branche al volop bezig is met de 

voorbereidingen voor de oplossing van dit maatschappelijke probleem, onder andere 

d.m.v. de focus op vezelveiligheid.  

Hierin willen ze de rol van de saneerder op de werkvloer als hulp biedende vakman 

onderschrijven: hij is geen boeman, hij is de frontman in de verdediging tegen emissiegevaar! 

(Campagne Veilig in elke vezel: www.vezelveiligheid.nl )  

              
 

De VVTB is de branchevereniging voor asbest verwijderende bedrijven. Sinds het 

verbod op asbest in 1993 maakt de VVTB zich sterk voor een veilige, schone branche. 

In dit streven volgen we onze missie, visie en doelstellingen.   

Missie: Door het verenigen van kwaliteitsbedrijven in de asbestverwijderingsbranche en actieve 

samenwerking met overheden en instanties werken aan betere arbeidsomstandigheden, 

veiligheid en efficiëntie in de asbestverwijderingsketen. 

Visie: Een transparante branche van kwaliteitsbedrijven die samen in een gesloten keten 

verantwoordelijk zijn voor professionele asbestsanering in Nederland met minimale risico’s  

voor mens en milieu. 

 

Doelstellingen:   

 Veilige, gecertificeerde asbestverwijdering 

 Een goede en praktische kwaliteitsnorm 

 Eenduidige handhaving 

 Samenwerkende, transparante keten: met opdrachtgevers, leveranciers,  

 ketenpartners en de overheid 

http://www.vezelveiligheid.nl/

