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Advies-specialist voor het Buitengebied           



 
 Kort voorstellen 

  

 Problematiek asbestdaken 
  Wetgeving 

  Tijdig voorsorteren 2024 

  Subsidiemogelijkheden  

 

 Zonnepanelen ja of nee? 

 

 De Asbesttrein 

 



 1-1-2016 Wet van kracht op verbod asbestdaken 
van 1-1-2024 

 

  Geldt voor iedereen ! 

 

 Asbesthoudende daken in contact met de 

buitenlucht. 

 



 150-200 miljoen m2 asbest 

 Asbestverbod 1994 

 Verbod op behandelen, verhandelen en verkopen 
van asbesthoudend materiaal 

 In 2024 is ‘t 30 jaar geleden dat laatste 
asbestdaken zijn gelegd en daarmee   

 economisch afgeschreven 

 

 -> Dakeigenaar verantwoordelijk voor       
 eigen dak 



 1-3 kg asbeststof per 1000 m2`dak/jaar 

    

 Per jaar overlijden ca 1300 mensen aan 
asbestaandoeningen 

 

 Beperking gezondheid- en veiligheidsrisico’s 

     

 Beperking productrisico binnenland en export 

   

 



 Beperking milieuschade 

◦  Dakgoten  

 

 Voorkomen kapitale brand- en stormschades 

◦  ½ asbestbranden agrarisch  

◦  zelf onderhouden van een asbestdak is verboden 
 

 Verzekeraars vergoeden alleen nog opruimschade 

◦  Er zijn al daken uit de dekking gehaald 

◦  Dakeigenaar verantwoordelijk na 2024 

  -> Opruimschade ook niet meer vergoed 

   



Vraagt om : de juiste kennis op het juiste moment. 
 

 We merken een “afwachtende houding” 
  Duurt nog 8 jaar 
  2024 niet haalbaar 
  Financiële haalbaarheid 
  Wat mag ik terug bouwen bij sloop? 
  Meer subsidies? We zien wel initiatieven… 
 

 Van onduidelijkheden naar bewustwording  
  Het dak wordt snel slechter / geen onderhoud 
  Toename commentaar omgeving 
  Rol verzekeraar 

 

  Belangrijk: Inzicht in het saneerproces en kosten! 



Groot contrast saneren asbest in Nederland of 
Turkije!! 



 

 Slopen:  
◦ Kosten ong. € 25/€35 per m2 (excl. asbest) 

◦ Verlies agrarische bestemming? 

◦ Wat mag er teruggebouwd worden? 

◦ Functieverandering mogelijk? 

 ‘Zon op erf’? 

 Aanpassing bestemmingsplan? 

 

    Tijdig oriënteren!  

Overleg met de gemeente 

    



 Opmaken inventarisatierapport 
  3 jaar geldig 

  Onafhankelijk bureau SC 540 gecertificeerd 

   

 Sloopmelding gemeente 
 Tijdig vooraf aan asbestsanering 

 Gratis  

 

 Saneren asbestdak 
 SC 530 gecertificeerd bedrijf 

   

 Oplevering sanering 
 Geaccrediteerd laboratorium 



 Bedenk of u zonnepanelen gaat leggen: constructie 
dak checken! 

 

 Nieuwe kwalitatieve goede golfplaten 

 

 Sandwichpanelen 

   

Op mijn “nieuwe” dak zijn zonnepanelen interessant  

Ja of Nee ? 



Bij aanschaf zonnepanelen komt veel kijken 

 

 “Asbestdak” -> probleem ?! 

 Ligging  (zuid/zuidoost/zuidwest) 

 Helling  (20-40 graden) 

 Beschikbare m2 

 Schaduw 

 Draagkracht 

 

 

     Dak is geschikt en dan, wat moet ik allemaal nog 
meer weten..? 

 

 



 
Capaciteit zonnepanelen = Wp = Wattpiek 

 
 1.000 Wp produceert 800-950 kWh per jaar 
 

◦ Rendementen tussen 80-95% 

 
 Voorbeeld  particulier: 
 

  4500 kWh / 0,9= 5000 Wp 
 
  5000 Wp / 250 Wp per paneel = 20 panelen 
 

  Benodigd dakoppervlak: 34 m2 
 

 
 
 



 

 Grote keuze panelen/leveranciers ?! 

- Kwaliteit paneel 

- Rendementsgarantie (0.85-0.95) 

- Garantie op panelen+omvormer+installatie 

• Goed gevoel/bewezen in praktijk 

• 80 % vermogensgarantie na 25 jaar.  

 

 



 Afzekering = basis voor maximale installatie 

 

 Overleg met installateur over de 

   praktische mogelijkheden 

 

 

 Verhoging afzekering leidt mogelijk tot structureel 
hoger capaciteitstarief + eenmalige kosten 

 

 Gestaakte ondernemer let op de afzekering!! 
 



 Prijzen: 

 

 Flink gedaald 

 Sinds 2011 met ruim 50% 

 Nu rond €1,- 1,25 ex btw. / Wp 

 Prijzen gaan per Wp, turn key 

 

 Daling prijzen? Concurrentie is groot, > 1500 
aanbieders.  

 

 



 Zonnepanelen is in niet alle gevallen:  
 

 Zo  zeker As   Watt 
 
 

  Zonnepanelen   Asbest         Energie 

 

 Slim investeren, kan ik eerst nog besparen? 

• Investeringen met een kortere TVT -> minder panelen. 

 



Energie besparen begint met inzicht in de factuur 

 

 Blijf elk jaar scherp op die factuur 

 De slaper betaalt ! 

 De eerste klap is een daalder waard ! 

 

 Gestaakte- of afbouwende ondernemer 

 Controleer uw afzekering 

 Mogelijk betaalt u een veel te hoog capaciteitstarief 
 

 Dubbele meter op één WOZ-locatie ? 

 Mogelijk betaalt uw dubbele energiebelasting! 
  

 



 Probeer het duurste tarief mee te pakken! 

 

12,0 ct 

4,6 ct 
1,2 ct 

Basistarief  6 ct 

10.000 
Kwh 

50.000 
Kwh 

18,0 ct 
23,0 ct 

10,6 ct  

12,8 ct 

7,2 ct  
8 ct. 



Installatie grootte TVT 

Particulier 7000 Wp 
 

6 jaar 

Buurman Agrariër 7000 Wp 
 

16 jaar 

Buurman Agrariër 88 000 Wp 11 jaar 

 Uitgangspunten TVT 

   6 300 kWh  Particulier en agrariër 

           80 000 kWh  Volledig dichtleggen / meter op “0” 
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 Terugleveren van stroom = salderen 

 

- In principe geen probleem meer; 1 juli 2013 

 

- Toezegging in ieder geval tot 2020 

 

** Probeer de meter op “nul” te laten draaien** 

 

Kies de juiste energieleverancier! 



 

 Energieleveranciers zijn verplicht te salderen 

 

 Elke leverancier hanteert andere teruglever-
vergoedingen bij meter in “de min”draaien  

 

 Terugleververgoeding € 0,05-0,10/kWh incl. of ex 
btw.  

 

 Vergoedingen laag dus op “0” draaien is het meest 
gunstig! 



 Fiscale mogelijkheden:  
- Winstafhankelijk , KIA , EIA, Btw. 

- Financiële planning                               bedrijven 

- VAMIL icm. Asbestsanering 

   Was tot op heden zo…..voor volgend jaar? 

 

- Terugvragen Btw. zonnepanelen           particulieren 

 
** Aanmelden als BTW-ondernemer** 

** BTW-aangifte** 

** Overleg met uw accountant** 



 

Provinciale regeling 

 

 

Landelijke regeling 
Subsidieverordening nog niet rond!! 

 

 Asbest eraf, zonnepanelen erop 

 € 1 000 000 (2016) 

 Vanaf 250 m2 

 (voormalige) agrarische locatie 

 Verplichting zonnepanelen 

 5000 Wp 

 Max. €15 000 

 Uitbetaling ondertekende offertes 

 Mia, VAMIL, EIA mogelijk 

 € 4,5 m2 

 Asbest eraf 

 € 10 000 000 (beperkt) 

 Vanaf 35 m2 

 Iedereen 

 Aanvraag binnen 6 mnd 

 Saneringen vanaf 1-1-2016 

 Max. €25 000 

 Uitbetaling op betaalde factuur 

 Nog niet bekend 

 €4,5 m2 

 
Stapelen van beide subsidies mag, kan tot een max. van €15 000,- 



Omschrijving Prijs/eenheid Totaal 

Inventarisatierapport €450 €450 

Sloopmelding €150 €150 

Sanering (400 m2) €13 €5200 

Nieuw dak €17 €6800 

Zonnepanelen (5000 WP) €1,2 €6000 

Af: subsidie (400 m2) (€9,0) €4,5 (-€3600)  - €1800 

Totale investering  (€15000)  €16800 

Een initiatief is gestart u te helpen de kosten voor sanering 

van asbestdaken en plaatsen nieuwe daken te drukken 

 geeft overzicht voor financiële planning !! 



Asbesttrein ondersteund door: 

Ambitie Regio Achterhoek:  
 
1 januari 2024 “asbestdaken” vrij 



 3 pilots van start in 3 verschillende gemeentes in 
de Achterhoek 

 

 Doel: In één traject alle locaties achter elkaar 
saneren/bouwen. 

 

 Complete kwalitatieve ontzorging tegen een zo 
laag mogelijke prijs. 

 

 Zonnepanelen in een treintje ernaast. 

 

 

 
 

Pilots in 2016 van start !! 



 Er komt veel op u af en u moet de juiste keuze maken 

 

 Sorteer tijdig voor! Weet waar U over praat en gebruik: 
De juiste kennis op het juiste moment! 

 

 De Wet ‘verbod op asbestdaken’ komt eraan 

 Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden en 
mogelijke fiscale voordelen, daar waar het kan. 

 Bepaal of zonnepanelen interessant voor u zijn en of u 
eerst elders kunt besparen. 

 Bepaal zelf of u kunt/wilt wachten op de Asbesttrein! 

 

 



Koen Nieuwenhuis 

Advies-specialist voor het Buitengebied           


