
                     

Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland 

zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw 

nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij 

het aanvragen van subsidie. Dertig gemeenten geven aan nog geen 

beleid te hebben ontwikkeld    

Noodzaak 

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Vrijkomende asbestvezels 

in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken. Oude en beschadig-

de asbestdaken moeten daarom met voorrang worden aangepakt 

Uitstel van sanering 

De aanpak van Asbest is voor veel vastgoedeigenaren een grote 

kluif waarbij men niet goed weet waar te beginnen. De kans dat 

tijdens de nieuwbouw tot 1993 asbest is gebruikt is groot te noe-

men. Het grootste deel van bestaand bezit komt vanuit de periode 

voor 1993. Als er sprake is van Asbest dan is de sanering ervan veel-

al kostbaar. Het gegeven dat de kans op het vinden van Asbest 

groot is in combinatie met de hoge saneringsprijs maakt dat veel 

vastgoedeigenaren de aanpak van Asbest uitstellen.  

 

Tijd voor de  aanpak! 

 

In de eerste plaats het creëren van overzicht. Waar zit het Asbest 

en om hoeveel gaat het. Vervolgens prioriteren want je kunt im-

mers niet alles tegelijk. Door prioriteiten te stellen wordt inzichte-

lijk waar de sanering als eerste ingezet moet worden. Het saneren 

van de asbest onderdelen kan via verschillende scenario’s verlo-

pen. Op basis van wet- en Regelgeving heeft REGIEWEB samen met 

advocaten kantoor De Kempenaer Advocaten een beslisboom ont-

wikkeld waarmee we in staat zijn een goede aanpak van sanering te 

koppelen aan een goede prijs. Op die manier ontstaat een optimale 

prijs – kwaliteitsverhouding.  

 

 

Wij bevorderen de samenwerking binnen 

organisaties en tussen organisaties. 

Wij richten ons op de samenwerking bin-

nen het beheer en onderhoud van vast-

goed. 

 Onze missie is door samenwerking binnen 

en tussen bedrijven resultaten 20% - 30% 

goedkoper  te realiseren dan dat traditio-

neel mogelijk is. 

Ons proces: Analyse; Strategie; Implemen-

tatie; Verantwoording en Evaluatie  

Onze producten: Analyse; Advies; Imple-

mentatie, Inrichting van de verantwoor-

ding; 

Begeleiding;  losse producten of het ge-

heel. 

De resultaten mogen er zijn;  

duurzame samenwerkingsverbanden 

met blijvende resultaten; een juiste balans 

tussen betaalbaarheid, kwaliteit en 

klanttevredenheid 

 

 

 

 

 

   


