
 
 

12.02.2018: Subsidie asbestverwijdering daken. 

Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken verboden. Vanaf 1 juli 1993 mogen er al geen 
nieuwe asbesthoudende daken meer gebouwd worden. Sinds 2005 is dit verbod ook in de 
hele Europese Unie van toepassing. Deze daken verweren in de buitenlucht, waardoor 
schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen. De overheid legt extra veel nadruk op het 
aanmoedigen en bijstaan van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties, die van 
asbestverwijdering gebruik willen maken waardoor klimaatverbetering kan optreden. 
 
Hiervoor is er een speciale subsidieregeling vrijgemaakt. Deze subsidie loopt tot het einde 
van 2019. De subsidie kan pas zes maanden nadat je een asbest-dak verwijderd 
hebt, aangevraagd worden. Zorg dat de aanvraag volledig is, anders bestaat de kans dat 
deze aanvraag wordt afgewezen. De subsidie is slechts eenmalig aan te vragen voor 
dezelfde asbestverwijdering. 
 
De subsidie wordt berekend per vierkante meter en kan oplopen tot een bedrag van € 4,50 
euro per vierkante meter. De subsidie geldt zowel voor particulieren als (agrarische) 
ondernemers. De uitbetaling vindt plaats aan degene voor wiens rekening het asbest-dak is 
verwijderd. Dit zal meestal de eigenaar zijn. Ieder kan een maximaal bedrag van € 25.000 
euro per adres krijgen door middel van deze regeling.  
Het totale potje was € 75 miljoen voor de gehele looptijd. Het subsidieplafond wordt per jaar 
aangepast (€ 15 miljoen voor 2017 en € 11.7 miljoen voor 2018). 
 
 
Opmerking BM:  
 
Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die door 
middel van voordelige subsidies en het aanmoedigen van particulieren en bedrijven 
asbestdaken wilt saneren om een schonere en gezondere buitenlucht te creëren.  
Het toekomstig verbod dwingt deze groepen om mee te ontwikkelen in een gezondere en 
duurzamere wereld. 
 
Ondernemers kunnen een voorziening vormen voor een toekomstige sanering van 
asbestdaken. De jaarlijkse reservering ten laste van de winst is afhankelijk van de begrote 
kosten van de sanering (offerte) en het aantal jaren dat nog te gaan is tot de sanering. 
Als er géén voorziening heeft plaats gevonden, dan komen de kosten ineens ten laste van 
het jaar van uitvoering.  
 
Asbestsanering (zonder het treffen van energiebesparende maatregelen) dient naar onze 
visie gezien te worden als kosten voor de ondernemer (en dus niet als een investering).  
 
Als er gelijktijdig energiebesparende maatregelen getroffen worden, dan is er sprake van een 
investering. Bij een investering kan er naast kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook de 
mogelijkheid zijn tot het claimen van energie- en milieu-investeringsaftrek.  
 
Deze melding dient binnen drie maanden na de investeringsbeslissing gedaan te worden bij 
het RVO. 


