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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34675 

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.  

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en 

FvD. 

Tegen: SGP. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Invoeging Artikel IIA 

10 (Von Martels en Ziengs)  over een evaluatiebepaling verbod asbestdaken 

 

Dit amendement regelt dat de voortgang van de asbestsaneringen zal worden geëvalueerd 

en dat de Kamer deze evaluatie ontvangt op uiterlijk 1 januari 2022. De indieners zijn van 

mening dat gezien een bestaande legale situatie wordt verboden, natuurlijk voor het 

algemeen belang te weten de volksgezondheid, er een grote verantwoordelijkheid is voor 

de overheid om de sanering van dakbedekking met asbest in goede banen te leiden. De 

evaluatie heeft tot doel dat er een moment komt waarbij de Kamer mee kan kijken bij de 

beantwoording van de vraag of de praktijk klaar is voor het asbestdakenverbod en in het 

bijzonder hoe de voortgang van de asbestsanering verloopt ten opzichte van de nog 

resterende opgave wat betreft de hoeveelheid nog te saneren daken en de moeilijkheden 

bij de resterende sanering. Zo kan de Kamer op tijd in overleg treden met de minister over 



 

 datum 16 oktober 2018 

 blad 2 

 

 

de wijze waarop de saneringsopgave met oog voor de betaalbaarheid voor inwoners en 

bedrijven kan worden volbracht voor het ingaan van het verbod. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel C 

11 (Stoffer) over aanwijzing risicocategorieën van toepassingen van asbestproducten 

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het 

vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken. De indiener van dit 

amendement constateert dat er situaties kunnen zijn waarin asbestdaken aantoonbaar heel 

beperkt risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Hij noemt in dit verband de 

mogelijkheid om asbestdaken te voorzien van een coating. Voor dergelijke daken kan een 

uitzondering of een langere overgangstermijn in de rede liggen. Dat maakt de uitvoering 

van de hele saneringsoperatie beter werkbaar. Dergelijke knelpunten en oplossingen 

kunnen zich ook voordoen bij andere in de toekomst mogelijk in te voeren verboden. De 

indiener stelt daarom voor in het voorliggende wetsvoorstel vast te leggen dat 

risicocategorieën van toepassingen van asbest of asbesthoudende producten kunnen 

worden aangewezen. Per risicocategorie kan vervolgens worden bepaald wanneer de 

betrokken toepassing moet zijn beëindigd en het asbest en asbesthoudend product moet 

zijn verwijderd. Minder risicovolle toepassingen kunnen op deze manier later worden 

verboden en gesaneerd dan meer risicovolle toepassingen. 

Verworpen. Voor: DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD. 

 

Artikel I, onderdeel C 

13 (Stoffer) over saneringscapaciteit en de betaalbaarheid 

 

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het 

vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken. De indiener van dit 

amendement constateert dat invoering van een dergelijk verbod in de praktijk grote 

gevolgen kan hebben. Saneringscapaciteit is schaars. Bij het van kracht worden van een 

verbod per 2024 voorziet de indiener sterk oplopende prijzen. Verschillende 

gebouweigenaren zijn zonder ruggensteun niet in staat sanering te financieren. Dergelijke 

knelpunten kunnen zich ook voordoen bij andere in de toekomst mogelijk in te voeren 

verboden.  

De indiener stelt daarom voor in het voorliggende wetsvoorstel vast te leggen dat bij de 

vaststelling van een verbod, en de daarbij vast te stellen gevallen, termijnen en 

saneringswijzen, rekening gehouden moet worden met de saneringscapaciteit en de 

betaalbaarheid van sanering. 

Verworpen. Voor: DENK, de SGP en de PVV. 
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Artikel III 

12 Amendement van het lid Stoffer over uitstel verbod naar 2026 

 

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het 

vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken per 1 januari 2024. De 

indiener constateert dat invoering van een dergelijk verbod met deze termijn in de praktijk 

grote gevolgen kan hebben. Saneringscapaciteit is schaars. Er moet nog zeker 80 miljoen 

m2 aan asbesthoudende daken worden gesaneerd, terwijl in het jaar 2017 11 miljoen m2 

gesaneerd is en deze snelheid verre van voldoende is om de asbestdaken voor 2024 te 

saneren. Het aantal asbestsaneerders daalt, vanwege uitstroom naar de bouwsector en 

zware opleidings- en certificeringseisen. Verder is het nog wachten op een landelijke 

dekking van voldoende, financiële arrangementen en op belangrijke aanpassingen in het 

stelsel die versnelling mogelijk maken. De indiener is van mening dat invoering van een 

verbod als deze haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit amendement regelt daarom dat het 

verbod op asbestdaken niet eerder van kracht wordt dan 1 januari 2026. 

Verworpen. Voor: SGP en FvD. 

 

 

Moties 

 

14  29 (Laçin) over financiering van de asbestsanering 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, DENK, en de SGP. 

 

 

15  30 (Laçin c.s.) over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te 

saneren daken 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV  

 

16  31  (Laçin c.s.) over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag 

kunnen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de 

PVV en FvD. 

 

17  32 (Laçin c.s). over handhaving van het asbestdakenverbod 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV. 

 

18 (Ziengs en Von Martels) over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024 

Aangenomen. Voor: DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de 

PVV en FvD. 
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19 (Ziengs en Stoffer) over een eenvoudiger certificering voor bedrijven 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de 

ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

20 (Kröger en Von Martels) over koppelen van asbestverwijdering aan verduurzaming 

Aangenomen. Voor : SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

 

21  33 (Kröger c.s.) over een plan voor bestrijding van illegale asbeststort 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD.  

 

 

22 (Kröger c.s.)  over gratis aanbieden van kleine hoeveelheden asbest bij de milieustraat  

Aangehouden. 

 

 

23 (Von Martels en Ziengs) over een asbestfonds voor eigenaren die sanering niet kunnen  

Financieren 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

24  34 (Von Martels en Ziengs)  over een goedkopere aanpak voor asbesthoudende leien 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

25 (Stoffer) over landelijk dekkende financiële arrangementen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en FvD. 

 

26 (Van Aalst) over saneren van asbestdaken kleiner dan 35m2 

Verworpen. Voor : PVV en FvD. 

 

27 (Van Aalst) over risicogestuurd invullen van de saneringsopgave 

Verworpen. Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD.  

 

 

28 (Van Eijs) over verwerken van asbest tot een nuttige grondstof 

Met algemene stemmen aangenomen. 


