
ASBEST
ook in jouw huis?

ASBEST ookinjouwhuis?

Goed mogelijk! Want naar schatting 

865.000 ton asbest bevindt zich 

nog steeds in Vlaamse huizen en 

appartementen met een bouwjaar 

ouder dan 2001. De kans is dus 

groot dat er ook bij jou thuis nog 

steeds asbest aanwezig is. Deze 

folder helpt je bij het screenen van 

je woning en informeert je over de 

manier waarop je asbest veilig kan 

(laten) verwijderen en afvoeren. 

Zo ben je zeker van een gezonde 

woning en werk je mee aan een 

asbestveilig Vlaanderen.

Meer info op www.asbestinfo.be

DAKLEIEN
Vlakke kunstleien in asbestcement. 
Grijs materiaal, maar aan de buiten-
kant vaak zwart of rood gekleurd.

SCHOUWPIJP
Ronde of vierkante buizen in grijs 
asbestcement. Vaak toegepast als 
rookafvoer of voor verluchtings-

kanalen en afvalkokers.kanalen en afvalkokers.

onderdakplaat
Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat in 

asbestcement met cellulosevezels.

bloembak
Vrij dunne bakken in asbest-

cement in diverse vormen. 
Grijs, maar vaak ook wit gekleurd.

bloembak
Vrij dunne bakken in asbest-

cement in diverse vormen. 
Grijs, maar vaak ook wit gekleurd.

golfplaat
Golfplaat in asbestce-

ment van ongeveer 5 mm 
dikte. Lichtgrijs of gekleurd 

(zwart of rood).

gevelleien
Vlakke kunst-

leien in 
asbest-
cement.

Vlakke kunst-
leien in 

asbest-

glasal-
toepassingen
Vlakke plaat in asbestcement met 

een gladde harde bovenlaag. Uitge-
voerd in verschillende kleuren. Vaak in 

keuken- en badkamermeubelen. 

Vlakke plaat in asbestcement met 
een gladde harde bovenlaag. Uitge-

voerd in verschillende kleuren. Vaak in 

* verplicht te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

afdichtingskoord*
Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer ge-
makkelijk uiteen. Bij kachels en 
verwarmingsketels vaak 
als afdichting van 
schoorsteen, uitlaat, 
ruit of deurtje gebruikt.

plaaster-
isolatie*
Brokkelig plaaster rond verwarmings-
leidingen met weinig tot zeer veel vezels. 
Meestal omwikkeld met witte juten doek.  

vloertegels
Harde, dunne, meestal gevlamde tegels 
in asbesthoudend vinyl. Breken bij 
buiging. Vaak bevestigd met 
asbesthoudende lijm.
Opgelet: soms is niet de tegel 
zelf asbesthoudend, maar be-
vat het onderliggende vilt of 
karton* losgebonden asbest. 

in asbesthoudend vinyl. Breken bij 

afvoerbuizen
en goten
Ronde, meestal grijze 
buizen en goten in 
asbestcement.

imitatie-
marmer
Plaat in asbestcement, 
meestal zwart met witte 
stipjes. Soms ook lichtgrijs of wit.

vensterdorpel
Massieve stukken asbestcement. Soms 
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

Met dank aan de OVAM en de provincie Vlaams-Brabant.

moi



WAT IS ASBEST?
Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels en was vanaf 
de tweede wereldoorlog tot eind de jaren negentig een po-
pulair bouwmateriaal dat gebruikt werd in meer dan 3.500 
toepassingen. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de ge-
zondheidsrisico’s van asbest en geldt een algemeen verbod 
op het produceren, (her)gebruiken, bewerken, reinigen (bv. 
ontmossen) en op de markt brengen van asbesthoudend 
materiaal. 

2 SOORTEN ASBESTtoepassingen
Asbest komt voor in twee vormen. Bij hechtgebonden 
asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. 
Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt, komen 
er nauwelijks vezels vrij. Door blootstelling aan weer en 
wind vermindert echter de kwaliteit van het dragermateri-
aal en komen de vezels stilaan vrij. 

Losgebonden asbest (ook wel niet-hechtgebonden, onge-
bonden of los asbest genoemd) is het gevaarlijkst omdat de 
asbestvezels los zitten. De vezels komen dus gemakkelijk 
vrij en kunnen zich vlot verspreiden, zeker als het materiaal 
beschadigd of verouderd is of als het bewerkt wordt.

In beide gevallen geldt: hoe ouder het asbesthoudend 
materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen en een 
gezondheidsrisico vormen.

ASBEST VEILIG VERWIJDEREN

Asbest of niet?
Asbest heeft bijzonder veel toepassingsvormen en valt met 
het blote oog nooit met 100% zekerheid te herkennen. Het 
werd voornamelijk gebruikt van 1945 tot en met 2001 met 
een piek tussen 1955 en 1985. Het productiejaar van een 
toepassing kan dus al een eerste aanwijzing geven, net 
zoals eventuele technische fi ches van de fabrikant of de 
beslissingsbomen op www.ovam.be/asbest-in-en-rondom-
uw-gebouw (kijk bij ‘publicaties’ rechts). 

In elk geval is het aangeraden om verdacht materiaal te 
beschouwen als asbesthoudend tot het tegendeel bewezen 
is, indien nodig via een staalanalyse door een erkend 
asbest labo. Een lijst met labo’s is terug te vinden op
www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen.aspx

Moet je asbest laten verwijderen?
Voorlopig bestaat er voor particulieren nog geen verplich-
ting om asbest in woningen te verwijderen, hoewel het 
Actieplan Asbestveilig Vlaanderen (goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering in juli 2018) streeft naar een versnelde 
verwijdering van asbesthoudende materialen tegen 2040. 

Opgelet, er geldt wél al een verbod op hergebruik. Oude 
asbestcementen platen van bijvoorbeeld je garagedak mag 
je dus niet opnieuw gebruiken voor pakweg een kippenhok 
of doorverkopen, ook al zijn ze nog in goede staat.

ZELF DOEN of niet?
Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je zelf ver-
wijderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Losgebon-
den toepassingen moeten daarentegen verplicht verwijderd 
worden door een erkend asbestverwijderaar. Ook voor sterk 
beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtge-
bonden toepassingen is dit trouwens sterk aangewezen.
Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op 
www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx. 

Wanneer je zelf hechtgebonden asbest verwijdert, neem 
dan steeds volgende veiligheidsmaatregelen in acht.

• Gebruik handschoenen, een stofmasker met bescher-
mingsklasse FFP3/P3 en een stof- en waterdichte weg-
werpoverall met kap, en zorg dat alles goed aansluit.

• Maak de ruimte leeg en bedek de vloer met een plastic 
zeil om eventueel vrijkomende vezels op te vangen.

• Bevochtig het asbesthoudende materiaal, zodat asbest-
vezels die mogelijk vrijkomen niet wegwaaien.

• Demonteer de asbestelementen door middel van hand-
werktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer) of traag-
draaiend gereedschap.

• Voorkom dat het materiaal breekt door het één voor één 
te verwijderen en voorzichtig naar de begane grond te 
brengen (bv. via een hoogtewerker). 

• Verpak het asbestmateriaal in recipiënten aangepast aan 
de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplaten-
zakken of container met bigbag voor golfplaten) en zorg 
dat deze correct gesloten zijn.

ASBEST EN GEZONDHEID
Het aanraken van asbest kan geen kwaad: contact met de 
huid is ongevaarlijk. Het risico van asbest schuilt in het in-
ademen van vrijgekomen vezels. Zolang die stevig vastzit-
ten, is het risico eerder klein. Maar wanneer hechtgebon-
den asbest bewerkt wordt of het materiaal oud en broos is, 
dan kunnen de vezels gemakkelijk vrijkomen, net zoals bij 
losgebonden asbest. 

Het inademen van de vezels kan ernstige ziektes zoals 
longvlieskanker en asbestose veroorzaken. De eerste 
symptomen daarvan duiken meestal pas tientallen jaren 
later op. Daarom is het erg belangrijk om het inademen van 
asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook het bewerken van asbestplaten (zoals slijpen) of be-
schadigen van het materiaal (voor plaatsing van zonnepa-
nelen of overzetdaken) of ontmossen is verboden.
Het is ook steeds interessant om bij ingrepen in/rond de 
woning (zoals plaatsen van zonnepanelen, vervangen of iso-
leren van het dak, vervangen van de verwarmingsinstallatie, 
enz.) asbest te (laten) detecteren en verwijderen.

Waar naartoe met asbestafval?
Enkel hechtgebonden asbest dat je zelf hebt verwijderd, 
mag je naar het recyclagepark brengen. Controleer of het 
asbestafval luchtdicht verpakt is en vermijd stofvorming en 
breuken tijdens het transport. Leg de onderdelen voorzich-
tig in de asbestcontainer, volg daarbij de instructies van de 
parkwachter. Asbestafval moet steeds gescheiden blijven 
van ander bouw- en sloopafval!

Bij de meeste recyclageparken kan je terecht met gebon-
den asbestcement. Informeer vooraf bij de milieudienst 
of afvalintercommunale waar, hoeveel en hoe je dit moet 
aanbrengen.

Doe je een beroep op een erkende asbestverwijderaar, dan 
zorgt dit bedrijf ervoor dat het asbestafval reglementair 
wordt afgevoerd.
Losgebonden asbest kan je enkel door een erkend asbest-
verwijderaar laten verwijderen en ophalen. Dit soort asbest 
wordt immers niet aanvaard op het recyclagepark.

• Maak alles schoon met natte doeken en gooi deze nadien 
verpakt weg met het asbestafval. Gebruik zeker géén stof-
zuiger, want die blaast fi jne asbestvezels gewoon de lucht in.

• Doe de beschermende kledij buitenshuis uit – het stofmas-
ker laatst – en leg dit, verpakt in een dubbele plastic zak, 
bij het (verwijderde) asbestafval. Spoel ook je schoenen af. 

• Was je handen en neem een douche na de uitgevoerde 
werken.

Gebruik altijd
een stofmasker

Verboden om met 
hoge- of lagedrukreiniger

mos te verwijderen

Verboden slijpschijven
of boormachines

te gebruiken

Gebruik 
wegwerphandschoenen

Breek het materiaal niet 
of zo weinig mogelijk

Bevochtig het 
materiaal vooraf

Asbestinzameling I.V.I.O.
Asbest kun je aanbrengen op de 
recyclageparken van Ingelmunster, Ledegem, 
Oostrozebeke en Tielt. 

Je kan het asbestafval daar deponeren in de 
asbestcontainer, vraag steeds uitleg hierover 
aan de parkwachter. 

Gelieve asbesthoudend afval zoveel mogelijk 
ongebroken aan te brengen. 

Asbesthoudende platen zijn gevaarlijk afval en 
worden apart ingezameld en verwerkt.

Tarieven
Particulieren betalen bij aanbreng van meer 
dan 1 m³ (op jaarbasis)  een tarief van 50 €/m³; 
de aanbreng van de eerste m³ op jaarbasis 
is gratis.
Ambachtelijke aanbreng: tegen betaling  
Meer info: info@ivio.be of T 051/311 796

Algemene info over asbest vind je op 
www.asbestinfo.be   
www.alertvoorasbest.be  
www.asbestinfo.eu

“Inademen van asbestvezels kan ernstige 
ziektes zoals longvlieskanker veroorzaken”


