
Asbest 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze vezels kunnen -vooral bij langdurige 
blootstelling- ziektes als stoflongen, buikvlieskanker of long-/longvlieskanker veroorzaken. Er is 
pas een reëel risico voor de gezondheid bij het vrijkomen van deze vezels. Dit kan gebeuren 
wanneer het materiaal bewerkt wordt of door veroudering/slijtage. 

 
Asbesthoudend materiaal werd vroeger vaak gebruikt in woningen. Het leek toen ideaal 
materiaal omdat het brandveilig, sterk en goed isolerend is. De verkoop, het verbruik, maar ook 
bewerkingen door zagen, boren, schuren of slopen van asbest zijn sinds 1994 verboden. Bij 
oudere woningen dan bouwjaar 1994 kán asbesthoudend materiaal aanwezig zijn.   

 
Soorten asbest 
Er zijn verschillende soorten asbest. Deze kun je onderverdelen in twee hoofdsoorten: 

• ‘hechtgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal 
(bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement). Zolang het materiaal niet is beschadigd kan 
deze vorm van asbest in principe weinig kwaad. 

• ‘niet-hechtgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een 
basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest). Deze 
asbestsoort is om die reden gevaarlijk en moet onmiddellijk verwijderd worden. 

 
Ook wordt er onderscheid tussen de diverse ‘kleuren’ asbest. Je hebt o.a. geel, blauw, bruin, 
groen en wit asbest. Je hebt misschien wel eens gehoord dat bruin of blauw asbest véél 
gevaarlijker is dan bijv. wit. In principe juist, het wekt alleen de suggestie dat je aan de kleur van 
asbesthoudend materiaal kan aflezen wat het veiligheidsrisico is. Dit klopt niet, het type asbest is 
-na verwerking- enkel onder de microscoop vast te stellen. Overigens is 85% van het in 
gebouwen aangetroffen asbest wit, de minst gevaarlijke soort. 
 
Toepassingen 
Asbest is tot 1994 op verschillende manieren gebruikt, niet alleen in bouwmaterialen. Je kunt 
asbest bijvoorbeeld ook op de volgende plekken tegenkomen:  

 

• Vloerbedekking: zowel in vinylvloeren (Colovinyl) als de onderlaag en de lijm werd 
vroeger soms asbest toegepast (Novilon, tot ongeveer 1980). 

• Asbestkoord: als afdichting voor (gas)kachels en stookketels. 

• Plafondtegels. 

• Schuttingdelen. 
 

Vermoeden van asbest, en nu? 
Asbest is niet eenvoudig te herkennen, alleen een microscoop kan echt uitsluitsel geven. Als je 
het vermoeden hebt dat er asbest in je woning zit, neem dan contact op met de WBVG. De 
WBVG zal komen kijken en -indien nodig- een monster nemen voor het lab. Afhankelijk van de 
uitkomst én de locatie van het materiaal zullen wij de keuze maken tussen directe verwijdering 
óf verwijdering bij een passend onderhoudsmoment. Mogelijk nemen we wel maatregelen om te 
zorgen dat er in de tussenliggende periode geen vezels vrij kunnen komen. Denk dan aan 
oppervlaktebehandeling van het materiaal (=sausen).   
 
Op de website van GGD Noord-en Oost Gelderland staat onder andere algemene informatie over 
asbest en de gezondheidsrisico's, zie linkje.  

 
 

https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/gevaarlijke-stoffen/asbest


Verwijdering door WBVG 
Wanneer de WBVG over gaat tot verwijdering is dit de standaard procedure: 

• uit laten voeren van een asbestinventarisatie door een onafhankelijk bedrijf, incl. 
monstername voor het lab en rapportage nadien. Dit is een eerste voorwaarde voor de 
vergunningsaanvraag. 

• aanvragen van een vergunning bij de gemeente. 

• verwijdering door een gespecialiseerd bedrijf. Verwijdering vind plaats volgens strenge 
regels, een en ander hangt van de hoeveelheid en aangetroffen soort af. 

• controlemeting door het lab of de betreffende ruimte vrij van asbestvezels is. Na 
oplevering kan de ruimte weer betreden worden en terug in gebruik genomen worden. 
 

Vóór de verwijdering zullen de bewoners uiteraard worden ingelicht over wat de gevolgen voor 
de bewoning zullen zijn. In overleg proberen we de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te 
beperken en goede afspraken te maken over het beschikbaar stellen van de woonruimte ten 
behoeve van de werkzaamheden.  

 
Verwijdering door huurder 
Let op: bovenstaande scenario gaat alleen op bij asbest dat echt onderdeel van het pand is. De 
verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld los gestort asbest in de tuin, asbesthoudende 
erfafscheidingen en/of asbesthoudende vloerbedekking ligt in principe bij de huurder, een en 
ander volgens de onderhoudsverdeling. 
 
Je mag als particulier zelf een beperkte hoeveelheid asbest verwijderen, tot en met 35 m2. Dit 
mag alleen als het materiaal tijdens de verwijdering niet beschadigd. Het materiaal kan dan 
vervolgens bij de milieustraat worden aangeboden, mits dubbel ingepakt in doorzichtig plastic 
met daarop duidelijk aangegeven dat het asbest betreft. Vóór verwijdering is een sloopmelding 
bij de gemeente noodzakelijk. Zonder sloopmelding is asbest verwijderen strafbaar. Voor meer 
informatie kan je het beste even contact opnemen met je gemeente. 

 
Tot slot 
Neem bij twijfel of materiaal in de woning asbesthoudend is altijd contact op met de WBVG. Zorg 
dat je asbesthoudend materiaal nooit zaagt, doorboort, schuurt of breekt. Wil je iets 
overschilderen waarvan je vermoedt dat het asbesthoudend is, neem dan eerst contact op met 
de WBVG, ga niet alvast schuren. Meer weten of vragen? Neem contact op met ons, telefonisch 
of via de mail.  

 
Nog meer informatie over asbest vind je op de site van de Rijksoverheid. 
Een interessant stukje over het herkennen van asbestproducten vind je hier. 
Nogmaals de link naar de site van de GGD vind je hier. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbest-herkennen
https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/gevaarlijke-stoffen/asbest
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