
Verbod op asbestdaken 2024 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt 

mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. 

Waarom verbod op asbestdaken 
Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De      
maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn 
aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen welke een gevaar vormen voor de 
volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. 

Asbestdak ná 2024 
Wie ná 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken 
en kunnen derhalve eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te (laten) verwijderen.  

Asbestdak in contact met buitenlucht 
Het verbod geldt voor alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en    
dakleien. 

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend 
dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. 
Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch en kostenbesparend 
om dit gelijk mee te nemen bij een sanering. 

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen 
Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak 
meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Asbestdekking aansprakelijkheidsverzekering 

Het wordt steeds lastiger en duurder om u te verzekeren tegen de gevolgen van brand of milieuschade. De    

kosten van een asbestsanering als gevolg van een storm of asbestbrand kunnen hoog oplopen. Verzekeringen 

bieden niet altijd dekking voor het saneren van het asbest op de locatie van derden. Een aanvullende milieu-

schadeverzekering is dan noodzakelijk. Er zijn reeds maatschappijen die geen nieuwe milieuschadeverzekerin-

gen met asbestdekking meer aanbieden of de maatschappijen beperken deze dekking .  



Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak 
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag 
maximaal 35 m² asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen, met uitzondering van dakleien. Dit mag 
alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit 
mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. 

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. 

Subsidieregeling voor verwijdering asbestdak 
Voor de verwijdering van asbestdaken bestaat per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestda-
ken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt    
€ 4,50 per m

2
 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking 

komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m
2
 bedraagt. 

Voor de subsidieregeling is in 2017 vijftien miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). U kunt de subsidie al-
leen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. LET OP! Het gehele project van in-
ventarisatie tot aan de sanering dient opgenomen te worden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). 
 
Bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest, namelijk: 

 Energie Investeringsaftrek bij het plaatsen van zonnepanelen (EIA) 

 Voor (voormalig) agrarische locaties: Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. 

Wat kan Ingenieursbureau Mol hierin voor u betekenen? 
Ingenieursbureau Mol kan voor u de asbestinventarisatie uitvoeren. Ook kan Ingenieursbureau Mol het gehele 
traject voor u verzorgen, namelijk: 

 Asbestinventarisatie (kosten inventarisatie vanaf € 350,-); 

 Volledig projectbeheer in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). 

 Verzorgen van de beschikbare subsidies / fiscale regelingen; 

 Sloopmelding bij het bevoegd gezag conform bouwbesluit 2012 (voorheen sloopvergunning genaamd); 

 Aanvragen en beoordelen offertes asbestverwijderaars; 

 Begeleiden van de asbestsanering; 

 Contact leggen met gerenommeerde bedrijven voor dakherstel; 

 Contact leggen met gerenommeerde bedrijven voor het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Wij adviseren om niet te lang te wachten met het (laten) verwijderen van uw asbestdak. 
 

Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met de afdeling asbest van  
Ingenieursbureau Mol. 

De Lierseweg 2 

2291 PD Wateringen 

Telefoon 0174-715602 

asbest@ingenieursbureau-mol.nl 

www.ingenieursbureau-mol.nl 
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