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Geachte directie, 

Van een bezorgd lid van onze vereniging ontvingen wij het signaal dat in de recente 

polisvoorwaarden van de aangeboden Woonverzekering van Centraal Beheer een beperking is 

aangebracht voor de dekking van de schade aan asbestdaken. De dekking wordt in snel tempo 

afgebouwd naar slechts 5%. Ons is gebleken dat bij de opstalverzekeringen van FBTO en 

Interpolis dezelfde clausule wordt gehanteerd. Wij kunnen ons de zorgen van ons lid en 

anderen met een soortgelijke verzekering goed voorstellen en vragen u bij deze om 

opheldering en om het schrappen van deze drastische beperking.  

Het gaat om de volgende clausule: 

“Bij schade aan dakbedekking of gevelbekleding waar asbest in zit. 

- De afschrijving hangt af van het jaar waarin de schade was. 

- We schrijven af op de waarde van nieuwe dakbedekking en gevelbekleding van dezelfde 

soort, volgens de onderstaande regeling: 

- Schade in 2019: we betalen voor deze onderdelen 20% 

- Schade in 2020: we betalen voor deze onderdelen 15% 

- Schade in 2021: we betalen voor deze onderdelen 10% 

- Schade in 2022 of later: we betalen voor deze onderdelen 5%” 

Uit de correspondentie tussen ons lid en Centraal Beheer maken wij op dat als grondslag voor 

deze beperkende regeling wordt aangevoerd dat Het Verbond van Verzekeraars door TNO 

heeft laten onderzoeken wat de levensduur van een asbestdak is. Op de website van het 

Verbond van Verzekeraars staat hierover: “Hoe verzekeraars nu omgaan met het verwerpen 

van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, moeten zij individueel beoordelen. Het jongste 

asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn 

voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te 

keren bij schade.” 
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Uiteraard houdt de technische levensduur van een asbestdak een keer op. Net zoals dat geldt 

voor ieder bouwonderdeel van een woning. Waarom dit argument dan in het geval van een 

asbestdak wordt aangegrepen om de dekking drastisch te beperken begrijpen wij niet. Voor de 

goede orde; de aanwezigheid van een asbestdak is geen illegale situatie of iets dergelijks nu er 

geen sprake meer is van een verbod. Als u van mening bent dat de afschrijving nodig is vanuit 

gezondheidsperspectief dan is het aandraaien van de duimschroef niet de manier om sanering 

te bewerkstelligen vanuit uw rol als verzekeraar. In dat geval zou u juist de helpende hand 

moeten bieden aan woningeigenaren die in de knel zitten, in plaats van ze in een moeilijkere 

situatie te brengen.  

Al in februari van dit jaar hebben wij onze zorgen geuit in een brief aan staatssecretaris Van 

Ark (kopie bijgevoegd). Uit een steekproef van VEH onder acht verzekeraars bleek toen al dat 

het verzekeren van een woning met een asbestdak een enorme puzzel was en dat steeds meer 

dreigde te gaan worden. Het bleek dat sommige verzekeraars nieuwe klanten met een 

asbestdak weigeren. Verschillende verzekeraars gaven bovendien aan de 

dekkingsvoorwaarden voor asbest opnieuw tegen het licht te gaan houden. Onze vrees was 

dat de voorwaarden in voor de consument ongunstige zin zouden worden aangepast. 

 

Wij betreuren het om te zien dat deze eerder door ons gevreesde beperking van de dekking nu 

bewaarheid wordt, in ieder geval door de genoemde labels van Achmea. Vereniging Eigen Huis 

is van mening dat deze beperking niet alleen uw klanten in een zeer benarde positie plaatst 

maar ook maatschappelijk gezien ongewenst is. Dit levert geen bijdrage aan de oplossing van 

de asbestproblematiek. Daarom vragen wij u de voornoemde beperking in de voorwaarden 

terug te draaien. Wij verzoeken u aan te geven hoe u invulling denkt te gaan geven aan de 

belofte “Klantbelang Centraal” om uw klanten te helpen bij het oplossen van de 

asbestproblematiek. 

Zoals u wellicht weet is het televisieprogramma “Kassa!” voornemens om aanstaande zaterdag 

3 oktober aandacht te geven aan deze kwestie. Wij verzoeken u daarom indien mogelijk om 

nog voor deze datum antwoord te geven op onze brief.   

Hoogachtend, 

Vereniging Eigen Huis 

 

drs. Nico W. Stolwijk 

manager Kennis en Belangenbehartiging 

c.c.: het Verbond van Verzekeraars 

 


