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Handreiking asbestdaken verwijdering en dakrenovatie bij Hagelcalamiteit 
dd. 27 juni 2016 
 
Voor verdere vragen zoek contact op met Info@zlto.nl of telnr. 073 217 33 33  
Zie ook www.zlto.nl/asbest of www.AgroAsbestVeilig.nl  
 
Wet- & regelgeving 
Het is ondernemers niet toegestaan iets te doen aan asbestdaken en losliggend asbest op erf en in 
stallen; 

• Particulieren mogen tot 35m2 asbestdak zelf verwijderen onder de voorwaarden die de 
gemeente aangeeft 

Bevoegd Gezag 
Bij een calamiteit met kans op het verspreiden van asbest en bijbehorende risico’s is het bevoegd 
gezag (onder andere de gemeente en/of de omgevingsdienst OD/RUD) 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. Het bevoegd gezag mag ook ‘afwijken’ van wet- en 
regelgeving. 

Formele stappen voor asbestverwijdering en dakrenovatie 
 
1. Inventarisatie (kosten zijn  circa €350,--) 
Voordat asbest gesaneerd kan worden dient er een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door 
een hiervoor gecertificeerd (SC540) bedrijf. Zij leveren een asbestinventarisatie rapport op, dat 
aangeeft hoeveel asbest er waar ligt en met welke risico’s: dit bepaalt de wijze van asbest-
verwijdering door de saneerder. 
 
2. Asbestsanering (kosten € 8 tot € 14,-- per m2) 
Sanering van asbest moet uitgevoerd worden door een hiervoor gecertificeerd (SC530 )bedrijf. Dit 
is een ander bedrijf dan het inventarisatiebedrijf, de soorten certificering sluiten uit dat dit door 
één bedrijf gedaan kan worden.  

• Eerst melding bij gemeente door de saneerder of aannemer; de gemeente hanteert 
meestal 4 weken voor afhandeling hiervan.  

• De afhandeling duurt meestal 4 weken; de gemeente kan zelf besluiten dit sneller te 
doen (binnen enkele uren/dag). 

 
3. Vrijgave van het asbestvrije dak (kosten circa € 350,--) 
Een vrijgave bureau moet komen beoordelen of alle asbest weg; deze geeft een vrijgave af, 
waarna de saneerder weg kan en de dakrenovatie mag plaatsvinden. 
 
4. Dakrenovatie (kosten golfplaat circa € 13,--; isolatieplaat circa € 20 tot € 40,-- per m2) 
Dakrenovatie zal uitgevoerd worden de aannemer of daklegger. Ook hier is uw offerte maatwerk. 
ZLTO-leden kunnen via LTO Ledenvoordeel gebruik maken van de geld-terug-actie op enkele 
soorten dakmaterialen; meer info op www.ltodakactie.nl. 
 
5. Eventueel plaatsen van Zonnepanelen (kosten circa € 1,-- per Wattpiek) 
Voor het installeren van zonnepanelen kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de vraagbundeling 
zonnepanelen via LTO Ledenvoordeel; meer info op www.vraagbundelingzonnepanelen.nl. In 
Gelderland bestaat voor de combinatie  asbestsanering en aanleg van zonnepanelen nog een 
provinciale subsidie. Meer info onderaan en op www.asbestvanhetdak.nl 
 
Indien u wenst deel te nemen aan de ZLTO asbest collectieve projecten kunt u zich aanmelden via 
www.zlto.nl/asbest, via Item ‘Interesse in Asbestsanering’. 
 
 
Asbest in de stal 
Vraag: Er is asbest terechtgekomen in het ruwvoer in de ligboxenstal. Dat ruwvoer moet vandaag 
weg anders kunnen de melkkoeien niet eten. Mijn verzekering weet het niet, die is het aan het 
uitzoeken.  
Antwoord: Dit mag niet vlgs. de wet- en regelgeving 
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Verwijderen van asbest uit een gebouw moet door een echte saneerder gedaan worden. 
Het bevoegd gezag, de gemeente, als de toezichthouder of de Omgevingsdienst mag anders 
toestaan. Ook arbeid inspectie zou dit aan kunnen geven. In geval van calamiteit mag meer. 
Gemeente Someren en Bergeijk laten toe dat u door ‘Handpicking’ asbeststukken op uw erf zelf 
weghaalt. Zie Persbericht verderop. 
[de praktijk laat zien dat zelf zorgvuldig verwijderen met oplettendheid voor verspreiding de 
snelste en beste oplossing is in geval; van calamiteit; het eenmalige risico voor de dakeigenaar is 
verwaarloosbaar. Het betreft eenmalige blootstelling met beperkt risico] 
 
Asbest zelf repareren? 
Vraag: Vanwege de schaal van de schade, is het nu  toegestaan om het asbest te repareren? 
Antwoord: In de wet  staat, dat sinds 1993 asbest niet meer be- of verwerkt mag worden, en 
volgens niemand gaat boven de wet, anders dan het bevoegd gezag ter plaatse. 
De enige ‘reparatie’ die je kan doen om een beschadigd asbestdak waterdicht te maken, is er een 
zeil overheen leggen of gaten met Pur te dichten. Dus niks schroeven of boren. 
 
Subsidie: 
Er is in Zeeland, Brabant en Limburg geen provinciale asbestsubsidie meer (in Gelderland nog wel 
tot mogelijk eind oktober). 
Wel is er de mogelijkheid aanspraak te maken op de nieuwe  rijksregeling voor asbestsanering. 
Meer info via https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken en door de dak 
eigenaar zelf aan te vragen via mijnrvo.nl 

• Dit moet ná de asbestverwijdering binnen 6 maanden 
• Hierbij moet een complete factuur aangeleverd worden 

 
Verzekeringen: Meld schade altijd bij u verzekering en laat hen aangeven wat onder de dekking 
valt en in welke mate (hoeveelheid dak/schade en al dan niet dagwaarde e.d.)! 
 
1. Een brand- / stormverzekering: 

• Betreft dekking op de eigen locatie en niet op de locatie van derden  
• Vaak zijn opruimingskosten meeverzekerd  

 
2. Een milieuschadeverzekering: 

• Dekt de sanering van asbest op de eigen locatie en de locatie van derden 
• Extra kosten door deze milieuschade zijn niet gedekt 
• Verwering, ouderdom en slijtage zijn geen verzekerde gevaren. 

– Vervanging van verweerde asbestdaken valt onder het ondernemersrisico.   
De ondernemer is zelf de primair verantwoordelijke persoon.  
 

3. Hagelschade dekking: zie de polisvoorwaarden  
In 2004/2005 heeft Interpolis een actie gehouden voor het sluiten van een aparte hageldekking 
(en sneeuwdruk). Destijds hebben circa 24.000 klanten een brief gehad met het aanbod om 
een hageldekking te sluiten. Circa 50% heeft hiervan gebruik gemaakt. De andere helft om hun 
moverende redenen niet. 
Dak eigenaren (al of niet geholpen door externe partijen) proberen via een andere route, nl. 
die van de Milieuschadeverzekering, alsnog schade te claimen. Hiervoor wordt o.a. 
rechtsbijstand ingeschakeld. 
 

4. Bij twijfel of meningsverschil kan een contra-expert ingeschakeld worden; let wel op tegen 
welke voorwaarden (betaal niet bij voorbaat vooraf) 

 
‘Bereddingskosten’ zijn kosten die verband houden met - of voortvloeien uit een gedekt 
evenement, waar dan sprake van moet zijn. 
 
Verplichtingen die van overheidswege worden opgelegd, zoals het totaalverbod op asbestdaken per 
2024 behoren eveneens tot het ondernemersrisico en de kosten daarvan vallen niet onder de polis 
dekking.  
 

Stappenplan bij Brand bij de buren en asbest op  je erf/gewas, wat dient u te regelen? 
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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 verzekering(en). (http://www.stichtingsalvage.nl/) 

5. Ga  met uw verzekering 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. Verzekeringen 
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 verzekering 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 verzekering. Raadpleeg bij de 
verzekering of assurantieadviseur of de rubriek ‘inkomende milieuschade’ is gedekt, zo ja dan is er 
mogelijk (beperkte) dekking. 
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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). 

Asbestbedrijven in de regio via www.ascert.nl 

1. van Liempd Sloopbedrijf B.V. 5491 VL Sint-Oedenrode  
2. Adriaans Milieu BV 5768 PR Meijel  
3. Aquatest B.V. 5527 AN Hapert  
4. Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V. 5626 EB Eindhoven  
5. Asbestsanering en Sloopwerken De Kempen B.V. 5712 GT Someren  
6. Asbestsanering Het Zuiden B.V. 5981 WX Panningen  
7. B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijmakers-Leenen 5711 PM Someren  
8. BKK Bouwadvies B.V. 5768 RW Meijel  
9. Clean Service Hapert B.V. 5555 KB Valkenswaard  
10. Dalem B.V. 5527 JG Hapert  
11. Fideel Bouwservice BV 5653 MA Eindhoven  
12. GSaudits 5571 MP Bergeijk 
13. Kosse Asbestverwijdering BV 5424 SN ELSENDORP  
14. M&A Milieuadviesbureau B.V. 5759 PZ Helenaveen  
15. MGN Asbestsanering B.V> 5671 HB Nuenen  
16. MGN Asbestsanering B.V> 5671 HB Nuenen  
17. O.C.T. Sloop- en Milieutechniek B.V. 5705 DR Helmond  
18. Sloopwerken en Asbestverwijdering Van der Heijden B.V. 5721 WF Asten 
19. Smits & van Roy 5466 RD Veghel 
20. Van der Sanden Asbestsanering B.V. 5674 TB Nuenen 

 
Belangrijkste kenmerken subsidieregelingen: 
 
Provinciale stimuleringsregeling asbestvanhetdak.nl 

• Alleen nog in Gelderland. 
• 4,5 euro per m2 asbestdak 
• Minimaal 5.000 kWu zonnepaneel terugplaatsen. 
• Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak 
• Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie 
• Eerst aanvragen, dan saneren!! 

Voor de volledige voorwaarden: zie www.asbestvanhetdak.nl 
 
 
Rijksregeling voor sloop asbestdaken 

• Totaal 75 miljoen beschikbaar 
• 1e jaar (2016) € 10 miljoen 
• 4,5 euro per m2 asbest saneren 
• Minimaal 35 m2 saneren 
• Voor alle dakeigenaren van een asbest dak 
• Max €25.000 euro 
• OP=OP 
• Stapelen met provinciale regeling is mogelijk 
• Aanvragen ná sanering 

Voor de volledige voorwaarden: zie https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 
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___________________________________________________________________________ 

Bericht gemeente Someren 
 
Opruimen van asbest naar aanleiding van noodweer Someren  
Naar aanleiding van het noodweer op donderdag 23 juni komen er bij de gemeente veel 
vragen binnen met betrekking tot schade aan al dan niet asbesthoudende daken. Voor 
met name de agrarische bedrijven komt de bedrijfsvoering daardoor in het geding.  
 
Om zo snel mogelijk met de bedrijfsvoering verder te kunnen en om gevolgschade te voorkomen 
kunnen eventueel zichtbare stukjes asbest op open erven door middel van zogenaamde 
“handpicking” opgeruimd worden. Daarvoor is het raadzaam om handschoenen aan te doen, de 
stukjes asbest nat te houden en in plastic zakken te bewaren.  
Voor de daadwerkelijke sanering van de daken en asbestdeeltjes op de grond kan de gemeente 
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar afgeven, waarmee een erkend 
asbestsaneringsbedrijf direct aan de slag kan.  
Voor een dergelijke verklaring kunt u naam en adres doorgeven aan de gemeente Someren via 
ADMVROM@someren.nl. (schriftelijke meldingen kunnen via de balie van het gemeentehuis 
worden ingediend) Als wij deze melding van u ontvangen hebben kunt u in principe aan de slag 
en zullen wij zo spoedig mogelijk de verklaring van geen bezwaar aan u afgeven. Dit zou ook 
eventueel achteraf nog kunnen. De SC-530 gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunnen 
bij de Gemeente terecht voor specifieke vragen.  
Enkele bedrijven die SC-530 gecertificeerd zijn:  
• Raijmakers-Leenen, Someren tel. 0493-490152  
• Van der Heijden, Asten tel. 0493-692919  
• Asbestsanering Heezen, Eindhoven tel. 040-2621815  
• Asbestsanering de Kempen, tel. 0653475940  

Al overige meldingen van gevaarlijke situaties of schade kunnen gedaan worden via het KCC van 
het gemeentehuis van Someren onder het telefoonnummer 0493-494888 

 

______________________________________________________________________________
_Persbericht gemeente Bergeijk 

Opruimen van asbest naar aanleiding van noodweer Luyksgestel  
Naar aanleiding van het noodweer op donderdag 23 juni komen er bij de gemeente veel 
vragen binnen met betrekking tot schade aan al dan niet asbesthoudende daken. Voor 
met name de agrarische bedrijven komt de bedrijfsvoering daardoor in het geding.  
Om zo snel mogelijk met de bedrijfsvoering verder te kunnen en om gevolgschade te voorkomen 
kunnen eventueel zichtbare stukjes asbest op open erven door middel van zogenaamde 
“handpicking” opgeruimd worden. Daarvoor is het raadzaam om handschoenen aan te doen, de 
stukjes asbest nat te houden en in plastic zakken te bewaren. Voor de daadwerkelijke sanering 
van de daken en asbestdeeltjes op de grond kan de gemeente een verklaring van geen bezwaar 
afgeven, waarmee een erkend asbestsaneringsbedrijf direct aan de slag kan.  
 
Voor een dergelijke verklaring kunt u naam en adres doorgeven aan de gemeente Bergeijk via 
info@bergeijk.nl. Als wij deze melding van u ontvangen hebben kunt u in principe aan de slag en 
zullen wij zo spoedig mogelijk de verklaring van geen bezwaar aan u afgeven. Dit zou ook 
eventueel achteraf nog kunnen. Met een aantal SC-530 gecertificeerde bedrijven hebben wij 
hierover al telefonisch contact gehad. Zij staan in principe in de startblokken, al wordt er op dit 
moment vanuit de regio wel veelvuldig een beroep op deze bedrijven gedaan. 
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Enkele bedrijven die SC-530 gecertificeerd zijn:  

• AZN Hapert tel. 0497-380972 
• Heezen Eindhoven tel. 040-2621815 
• Ureco (Holland Herstel Groep Uden) tel. 0413-335326 
• Dolmans – De Jong Zaltbommel tel. 0418-840010 

 
Al overige meldingen van gevaarlijke situaties of schade kunnen gedaan worden via onze bel- en 
herstellijn op het telefoonnummer 0497-551480. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
[PERSBERICHT ZLTO] 24 juni 2016 
Veel schade bij Brabantse boeren door noodweer 
 
Noodweer heeft van donderdag op vrijdag een spoor van vernieling getrokken door 
Zuidoost-Brabant. De eerste signalen uit het boerenveld tonen veel schade door 
extreme hagel aan gewassen, kassen, loodsen, schuren, machines, zonnepanelen en 
woningen. ZLTO schat de totale schade op minstens 100 miljoen euro.  
 
Dat bedrag komt bovenop de waterschade die de afgelopen weken op de Brabantse akkers al 
geleden is. Boeren en tuinders inventariseren vandaag de schade en rapen de scherven. De 
meesten zijn direct aan de slag gegaan om te inventariseren wat er nog te redden valt en de 
schade voor klanten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Een inventarisatieronde leert 
dat sommige glastuinders hun teelt volledig moeten stoppen, akkerbouwers en 
vollegrondstuinders hun bladgewassen kunnen weggooien en veehouders met asbest- en 
maïsschade zitten. 
Asbest verwijderen 
Zo’n uitzonderlijke noodsituatie vraagt om snelle actie; vooral van (lokale) overheden.  Het 
boerenbedrijf draait nu eenmaal 24 uur per dag. Zo mogen boeren asbest in de stal niet zelf 
verwijderen. Voordat het puin geruimd is, gaat er snel kostbare tijd verloren. Lokale overheden, 
omgevingsdienst en arbeidsinspectie mogen anders beslissen in geval van een noodsituatie. ZLTO 
roept lokale overheden daarom op snel werk te maken van vergunningen voor 
asbestverwijdering. Dat moet in 4 uur kunnen in plaats van 4 weken. Anders zitten boeren te 
wachten en die tijd is er nu eenmaal niet.  
Waterschade loopt op 
Met de hagel viel ook veel regen. Dat is inmiddels een bekend weerbeeld. De waterschade in 
akkerbouwgewassen (aardappelen, peen en suikerbieten) is opgelopen tot het tienvoudige van 
wat eerder deze maand gemeld werd. ZLTO schat de kostenpost voor deze sector nu op 20 tot 30 
miljoen euro. Een deel van die gewasschade had voorkomen kunnen worden als de watergangen 
op tijd in orde waren.  
 
Arbeid en personeel 
Tuinders ruimen momenteel het puin. Sommige tuinders geven aan hun teeltcyclus volledig te 
moeten stoppen. Dat heeft ook gevolgen voor personeel en arbeid. In de kassen werken veel 
mensen, maar zolang er geen vruchten groeien is er geen werk. Tuinders bekijken momenteel 
hoe ze de schade voor personeel zo beperkt mogelijk kunnen houden.  
 
Vastleggen schade  
Ondernemers die door het noodweer schade hebben opgelopen aan (bedrijfs-)eigendommen, 
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doen er verstandig aan om deze schade direct goed vast te leggen, onder meer met foto's. Dit is 
van wezenlijk belang voor latere schadeafhandeling met de verzekeraar. De oproep van ZLTO is 
om tijdig contact op te nemen met de verzekeraar.  
 
Tips voor schadevastlegging:  
• Maak foto's zowel overzicht-  als detailfoto's met eventueel referentiemeetlat 
• Probeer een inschatting te maken van hoeveelheden als oppervlakte beschadigd glas, 
golfplaten, gewasopstand en veldgewas 
• Neem vandaag nog contact op met uw verzekeraar en meld schade 

 


