
 

Stappenplan, wat dient u te regelen?  

1. Ga na of er op het land / gewas asbest is neergekomen, markeer plaats(en) en maak 
foto’s. Stel de gemeente en uw verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

2. Volg de informatie en communicatie vanuit de gemeente en uw verzekeraar en zorg dat u 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.  

3. Informeer uw ZLTO afdeling. 
4. Ga na of uw polis dekking geeft voor inkomende milieuschade. Door de gemeente wordt 

Stichting Salvage op de hoogte gesteld. De stichting heeft deskundigen in de regio en heeft 
contact met de verzekeraars (http://www.stichtingsalvage.nl/) 

5. Ga  met uw verzekeraar na wie de veroorzaker is. De veroorzaker is over het algemeen 

verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
verwacht om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Wanneer de 
veroorzaker geen of niet voldoende actie onderneemt, kunt u de gemeente vragen om actie 
van de veroorzaker af te dwingen door middel van (bestuursrechtelijke) handhaving. 
Verzekeraars dienen vervolgens onderling afstemming te bereiken over de afwikkeling van 
de schade en eventuele sanering. 

6. Informeer uw ZLTO adviseur om vast te stellen wat de schade is of wat het nadeel kan zijn 

omdat naast directe schade er ook indirecte schade kan zijn of schade op termijn. Overleg 
met het de gemeente en uw verzekeraar over de afwikkeling. 

 Belangrijke uitleg over zaken om te weten 
Iedere situatie is weer anders en er zal altijd sprake zijn van maatwerk vanwege concrete 
omstandigheden. Nauw contact met de verzekeraar en de gemeente is cruciaal om eventuele 
schade te kunnen claimen.  
Let op: De veroorzaker is in beginsel verantwoordelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van 
asbest op landbouwgrond en aan gewassen. Reden te meer om actie te ondernemen. De 
problematiek rondom asbestbrand is complex en specialistisch. U dient bijvoorbeeld rekening te 

houden met juridische en verzekeringstechnische problemen. Het is daarom goed om u te laten 
bijstaan door een specialist. 

Bevoegd gezag 
Bij een brand met kans op het verspreiden van asbest is het bevoegd gezag (onder andere de 
gemeente) aan zet om de koers te bepalen. Gekeken wordt of en waar asbest terecht is gekomen 
of kan komen. Het bevoegd gezag maakt daarvoor een overzicht. Het bevoegd gezag zorgt tevens 
voor communicatie naar de omgeving die is getroffen door de asbestbrand. 

Wie is aansprakelijk? 
De eigenaar van een onroerende zaak is risicoaansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan 
derden. Om de schade te kunnen verhalen dient er sprake te zijn van een onrechtmatige daad door 
de eigenaar. De vraag is dan: is de brand overmacht of een onrechtmatige daad? Een 

onrechtmatige daad is veelal lastig te bewijzen in deze zaken. Bij brand is er vaak sprake van 
overmacht, waardoor de eigenaar in beginsel niet aansprakelijk is, tenzij je kunt bewijzen dat hij 
(in ernstige mate) nalatig is geweest. Daardoor ontstaat een complex juridisch vraagstuk met veel 
zaken die lastig te bewijzen zijn. 
  
Verzekeringen 

Als er in een concreet geval geen sprake is van aansprakelijkheid, dan zijn er wellicht nog 
mogelijkheden om de schade te verhalen als de eigenaren een brandverzekering en/of een 
milieuschadeverzekering hebben afgesloten. Deze verzekeringen bieden mogelijk dekking voor het 
saneren van de asbest op de locatie van derden. Een brandverzekering betreft dekking op de eigen 
locatie en dus niet op de locatie van derden. Vaak zijn opruimingskosten echter meeverzekerd in 

de polis. Een milieuschadeverzekering geeft dekking als het gaat om sanering van asbest op de 
eigen locatie en de locatie van derden. 

Extra kosten door deze milieuschade zijn niet gedekt door deze polis. 
    
Conclusie 
Over het algemeen is het lastig om de eigenaren van een asbesthoudend gebouw waar een brand 
heeft gewoed, aansprakelijk te stellen. Wel is het aan te raden om de (mogelijke) asbestschade te 
melden aan de eigenaren van het pand, de gemeente en de verzekeraar. Raadpleeg bij de 
verzekeraar of assurantieadviseur of de rubriek ‘inkomende milieuschade’ is gedekt, zo ja dan is er 
mogelijk (beperkte) dekking. 

http://www.stichtingsalvage.nl/


 

Mogelijkheden voor agrariërs om zich te beschermen tegen inkomende asbest schade 

Het kan raadzaam zijn om u (aanvullend) te verzekeren voor een extra rubriek op de 

milieuschadeverzekering. Deze dekt dan de schade van asbest- of milieuvervuiling afkomstig van 
een derde op het terrein van verzekerde. Bedrijfsschade/extra kosten is een punt hierbij. U kunt 
dan denken aan het verloren gaan van het product, structuurschade of extra kosten die gemaakt 
moeten worden door inhuur van loonwerkers of anderen. 

Ministerie VROM; plan van aanpak 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/12/09/boekje-plan-van-aanpak-
asbestbrand  

Onder andere pagina 58 en 59 (Overleg en acties) en pagina 88 (Opruimwerkzaamheden en te 
velde staande gewassen). 
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