
Asbestmaterialen herkennen en 
veilig verwijderen
Nieuwe asbesthoudende materialen zijn sinds 1998 verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden zijn deze materialen 
veel toegepast. In huizen en gebouwen van voor 1998 is de kans reëel dat u het nog tegen komt. Asbestcementen golfplaten en 
leien zijn het zichtbaarst aanwezig. Asbest is in meer dan 3500 toepassingen gebruikt, een volledig overzicht geven is daarom 
onmogelijk. Bij gebouwen werd het gebruikt in dakbedekking, schouwpijpen, dakgoten, binnen-  en buiten gevelbekledingen 
(al dan niet gecoat), tussenwanden, valse plafonds, isolatie van verwarmingsleidingen en ketels, kokers, rioleringsbuizen, vloer-
bekleding, brandwerende platen en dichtingskoorden in kachels. In grote gebouwen werd het onder de vorm van spuitasbest 
bijkomend ook gebruikt als thermische en akoestische isolatie en brandbescherming van dragende elementen. De ingesloten 
poster bevat een overzicht van veelvoorkomende toepassingen die asbesthoudend kunnen zijn. Er zijn tips opgenomen die u 
kunnen helpen om dit te bevestigen of uit te sluiten. Bij oude huizen en gebouwen is de kans groot asbesthoudend materiaal aan 
te treffen. 
Asbesthoudend materiaal levert vooral een risico op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Daarom bevat 
de poster ook een leidraad om oordeelkundig om te gaan met het materiaal en zo onnodige gezondheidsrisico’s te vermijden.  
De meeste toepassingen zijn hechtgebonden, enkele zijn ongebonden. Bij ongebonden toepassingen kunnen asbestvezels zeer 
gemakkelijk loskomen. Hiervoor is een specifi eke aanpak vereist.  

 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, www.asbestinfo.be,  www.lne.be, info@lne.be tel 02 553 11 45



Golfplaat
Wat? Asbestcementen golfplaat van 
ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs of gekleurd 
(zwart of rood). Asbestvrije platen zijn vaak 
versterkt met kunststof veiligheidsstrips in 
de golven. Die kunt u zien aan het uiteinde 
van de plaat.
Voorkomen? Zeer veel toegepast op 
daken van garages, schuren, tuinhuisjes, 
dierenhokken, bijgebouwen ...
Toegepast tot? 1998.

Dakleien en gevelleien
Wat? Vlakke kunstleien in asbestcement. 
Grijs materiaal, maar aan de buitenkant vaak 
zwart of rood gekleurd. 
Voorkomen? Zeer algemeen toegepast op 
daken van huizen en als bekleding van gevels. 
Toegepast tot? 1998.

Bloembakken
Wat? Vrij dunne asbestcementen bakken 
in diverse vormen. Grijs, maar vaak ook wit 
gekleurd.
Voorkomen? Zeer frequent toegepast, zowel 
binnen als buiten.
Toegepast tot? 1985

Hechtgebonden toepassingen

Glasaltoepassingen
Wat? Vlakke plaat in asbestcement met 
een gladde harde bovenlaag. Uitgevoerd in 
verschillende kleuren.
Voorkomen? Vaak toegepast voor 
keukenmeubelen en soms voor 
badkamermeubelen of als buitendeur.
Toegepast tot? 1994.

Onderdakplaat
Wat? Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat 
in asbestcement met cellulose vezels. Voelt 
zacht aan.
Voorkomen? Vaak toegepast als 
onderdakplaat bij leien- of pannendaken. 
Toegepast tot? Jaren negentig.

Glasaltoepassingen
Wat? Vlakke plaat in asbestcement met 
een gladde harde bovenlaag. Uitgevoerd in 
verschillende kleuren.
Voorkomen? Vaak toegepast voor 
keukenmeubelen en soms voor 
badkamermeubelen of als buitendeur. Ook 
toegepast als gevelement.
Toegepast tot? 1994.

Onderdakplaat
Wat? Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat 
in asbestcement met cellulose vezels. Voelt 
zacht aan.
Voorkomen? Vaak toegepast als 
onderdakplaat bij leien- of pannendaken. 
Toegepast tot? Jaren negentig.

Vloertegels
Wat? Harde, dunne, meestal gevlamde 
tegels in asbesthoudend vinyl. Breken bij 
buiging. Vaak bevestigd met asbesthoudende 
lijm. Voorkomen? Weinig toegepast in 
huizen, wel wat vaker in scholen.
Toegepast tot? Jaren zeventig.

Onderdakplaat
Wat? Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat in 
asbestcement met cellulose vezels. 
Voorkomen? Vaak toegepast als 
onderdakplaat bij leien- of pannendaken. 
Toegepast tot? 1990

Afvoerbuizen en 
goten
Wat? Ronde,  grijze buizen en 
goten in asbestcement.
Voorkomen? Soms toegepast in 
sanitair, riolering en dakafvoer. 
Ook af en toe als paaltjes voor 
omheiningen.
Toegepast tot? 1998.

Schouwpijpen en 
lucht kanalen
Wat? Ronde of vierkante buizen 
in grijs asbestcement.
Voorkomen? Vaak toegepast 
als rookafvoer of voor de 
verluchtingskanalen en 
afvalkokers
Toegepast tot? 1998.

Imitatiemarmer
Wat? Asbestcementplaat, 
meestal zwart met witte stipjes. 
Soms ook lichtgrijs of wit. 
Voorkomen? Soms toegepast 
voor vensterbanken, traptreden, 
tussendorpels en - in mindere 
mate - schoorsteenmantels.
Toegepast tot? 1985

Vensterdorpels en 
muur kappen
Wat? Massieve stukken 
asbestcement, soms grijs, 
maar meestal zwart gekleurd.
Voorkomen? Soms buiten 
toegepast voor vensterdorpels 
en als muurkappen. 
Toegepast tot? 1994.

Muurplaat of pla-
fondtegel
Wat? vlakke of gegroefde plaat 
of tegel
Voorkomen? Vaak toegepast 
als bekleding van muren 
en plafonds en ook in 
tussenwanden
Toegepast tot? 1990

Al deze toepassingen zijn verboden te slijpen, boren, breken, 
reinigen onder hoge druk

Verschil tussen hechtgebonden en ongebonden: Bij hechtgebonden toepassingen zitten de vezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Een typisch 
voorbeeld is asbestcement dat bestaat uit een 85 à 90 % cement en 10 à 15% asbestvezels. Zolang het in goede staat is, en niet wordt bewerkt komen 
er nauwelijks vezels vrij. Bij ongebonden asbest zitten de vezels weinig verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het 
materiaal verweert of bewerkt wordt. 

Asbestmaterialen herkennen



Hechtgebonden toepassingen

Plaasterisolatie rond
verwarmingsleidingen
Wat? Brokkelig plaaster met weinig tot zeer 
veel vezels. Meestal omwikkeld met wit jute 
doek.
Voorkomen? Soms toegepast als isolatie van 
verwarmingsbuizen, meestal in kelders van 
oudere huizen.
Toegepast tot? Jaren tachtig.

Afdichtingskoord
Wat? Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer 
makkelijk uiteen.
Voorkomen? Bij kachels en 
verwarmingsketels vaak als afdichting van 
schoorsteen, uitlaat, ruit of deurtje
Toegepast tot? Jaren tachtig.

‘Lagedensiteit’ brand -
 we rende -asbestcement-
plaat
Wat? Weinig stevige asbestcementplaat, wit-
grijs of in een andere kleur. 
Voorkomen? Weinig toegepast in woningen, 
vaak in grote constructies. Gebruikt als 
brandwerende plaat voor verwarmingsketels, 
brandwerende valse plafonds, in 
branddeuren, brandwerende scheidingswand. 

Ongebonden toepassingen

Asbestvilt of -karton
Wat? Kartonachtig materiaal, doet denken aan schoendooskarton. 
Uitzicht zeer divers en daardoor moeilijk te herkennen 
Voorkomen? Weinig toegepast. Gebruikt als onderlaag voor 
vinylvloerbedekking in keukens of op trappen
Toegepast tot? 1993

Spuitasbest
Wat? Vlokkerige gespoten 
toepassing met hoog gehalte 
aan asbestvezels. Toegepast als 
brandbescherming van dragende 
elementen en als thermische en 
akoestische isolatie
Voorkomen? In grote gebouwen, 
niet in woningen
Toegepast tot? 1980 (verboden sinds 
01/01/1980)

!

Al deze toepassingen zijn verboden te slijpen, boren, breken, reinigen onder 
hoge druk

Verschil tussen hechtgebonden en ongebonden: Bij hechtgebonden toepassingen zitten de vezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Een 
typisch voorbeeld is asbestcement dat bestaat uit een 85 à 90 % cement en 10 à 15% asbestvezels. Zolang het in goede staat is, en niet wordt 
bewerkt komen er nauwelijks vezels vrij. Bij ongebonden asbest zitten de vezels weinig verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk 
vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt. 



Bij de minste twijfel kan u terecht bij een erkend laboratorium voor een laboanalyse. De gegevens 
vindt u op de website van de federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg: www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen/  of via 02 233 45 93
Bij de minste twijfel kan u terecht bij een erkend laboratorium voor een laboanalyse. De gegevens vindt u op de website van de federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen/  of via 02 233 45 93

Beslissingsboom golfplaten: asbesthoudend of niet ?*
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Beslissingsboom leien: asbesthoudend of niet ?*

* Deze beslissingsboom is geldig voor de meeste maar niet voor alle asbesthoudende golfplaten en leien, en is voor een leek niet steeds eenduidig te interpreteren. Uitsluitsel kan verkregen worden via laboanalyse.
** NT=New Technology
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Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen/  of via 02 233 45 93
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niet steeds eenduidig te interpreteren. Uitsluitsel kan verkregen worden via laboanalyse.

** NT=New Technology



Astbesthoudend materiaal verwijderen of niet? 
Hechtgebonden asbest in goede staat
Hechtgebonden asbest in goede staat mag blijven waar het is. Maar een materiaal dat zich nu in goede staat bevindt kan op ter-
mijn verweren of beschadigd raken, hou hier dus rekening mee bij renovatie. 

Asbestcement in relatief goede staat en dat eenvoudig te verwijderen is, zoals vastgeschroefde of vastgespijkerde platen of leien, 
kan verwijderd worden door een aannemer. Werk steeds met iemand die een opleiding* volgde (verplicht voor werknemers bin-
nen de arbeidswetgeving), en een opleidingsattest kan voorleggen. Deze zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: 

•	 bevochtigen of fixeren, stof vermijden
•	 elementen een voor verwijderen, gebruik makend van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer),
•	 voorzichtig naar de begane grond brengen (bvb via een hoogtewerker),
•	 stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en wegwerpoverall,
•	 materialen afzonderlijk opslaan.

Binnenshuis wordt gezorgd voor een goede verluchting en achteraf wordt alles schoongemaakt met water. Bij 
werkzaamheden buiten, deuren en ramen sluiten en ventilatiesysteem uitschakelen. Particulieren kunnen deze 
toepassingen zelf verwijderen mits toepassing van dezelfde voorzorgsmaatregelen. Zijn niet toegelaten : me-
chanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven, boormachines, hoekslijpmachi-
nes en reinigers onder hoge druk.

Ongebonden toepassingen. Sterk beschadigde of verweerde of moeilijk te 
verwijderen hechtgebonden toepassingen
Ongebonden toepassingen en sterk beschadigde of sterk verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen 
mogen alleen verwijderd worden door een erkend verwijderaar. 
Ongebonden toepassingen in goede staat kunnen eventueel “ingekapseld” worden of weggewerkt achter een volledig gesloten 
wand zodat  beschadiging wordt voorkomen. Zorg er echter voor dat er door middel van stickers (zie figuur) duidelijk gemaakt 
wordt dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is. 

De verwijdering moet gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat 
er belangrijke hoeveelheden asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Er wordt gewerkt in een hermetisch afgesloten 
omgeving in onderdruk en met ademhalingsapparatuur. Soms wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde couveusezakmethode. 
De lijst met erkend verwijderaars is te vinden op  
www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx of via 02 233 45 93

Asbestinventaris
Ter bescherming van werknemers moet er volgens de arbeidswetgeving een asbestinventaris worden opgesteld. Dat betekent dat 
er voor elk gebouw waar werknemers tewerkgesteld zijn, er een asbestinventaris aanwezig moet zijn. Ook moet een aannemer 
die renovatie- of afbraakwerken gaat uitvoeren, op een werf met werknemers (al dan niet in eigen dienst) een asbestinventaris 
opstellen voor de delen waar de werken betrekking op hebben.  Voor externe hulp bij het opstellen van een asbestinventaris kan 
men onder andere terecht bij sommige van de asbestlabo’s. 

Asbesthoudend afval
Particulieren kunnen met asbestcement terecht op een containerpark, waar het opgeslagen wordt in een afzonderlijke container. 
Vaak worden slechts beperkte hoeveelheden aanvaard of worden er voor grotere hoeveelheden extra kosten aangerekend. Voor 
meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst. Een aannemer of dakdekker moet zelf instaan voor de afvoer van het 
gebonden asbesthoudend materiaal. U kan het afval steeds laten ophalen door een voor asbestafval geregistreerd inzamelaar van 
asbesthoudend materiaal. Informeer vooraf naar de verpakkingsvoorwaarden en vraag bij ophaling een identificatiefomulier voor 
de afvalstoffen. Een lijst van geregistreerde inzamelaars is te vinden op de website van OVAM www.ovam.be via de zoekterm  
‘geregistreerde inzamelaar’. 
Een erkend verwijderaar die uw ongebonden toepassingen verwijdert, zal er altijd voor zorgen dat het correct wordt afgevoerd 
door een erkend overbrenger. Dit gebeurt naar een gespecialiseerd bedrijf dat het afval cementeert zodat er geen vezels meer 
kunnen vrijkomen. Vervolgens wordt het geheel gestort.  

* ‘eenvoudige handelingen voor het werken met asbestcement’



•	Asbestinventaris: wordt voorzien door de aannemer indien werknemers (al dan niet in eigen dienst) op de werf aanwezig 
zijn. In een gebouw met werknemers moet een asbestinventaris reeds aanwezig zijn. 

•	Hechtgebonden asbesttoepassingen  in goede staat: laten verwijderen door  een aannemer of dakdekker die een opleiding 
“eenvoudige handelingen” volgde. Voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden.  Een particulier kan deze verwijdering 
zelf doen, mits dezelfde voorzorgsmaatregelen. 

•	Ongebonden asbesttoepassingen, sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen  hechtgebonden toepassingen: 
laten verwijderen door een erkend verwijderaar. 

•	  Altijd verwijderen? Hechtgebonden asbest in goede staat kan blijven, ongebonden asbest in goede staat ook, maar dan 
best ingekapseld of wegwerkt achter een wand. Voorzie de sticker “bevat asbest”. 

•	 Een aannemer of dakdekker zal zelf instaan voor de afvoer van asbesthoudend afval, een erkend verwijderaar ook. Particu-
lieren kunnen met asbestcement naar een containerpark. Afval kan steeds opgehaald worden door een geregistreerde  
inzamelaar van asbesthoudend materiaal. Informeer naar verpakkingsvoorwaarden. 

•	Overleg voor de werken met de aannemer over de manier van verwijdering, de voor te leggen bewijzen van opleiding en 
correcte verwijdering (identificatieformulier). Neem dit op in de schriftelijke overeenkomst.

Voor bedrijfsgebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie hebben dan wonen en met een bouwvolume van meer dan 
1000 m³, moet er een sloopinventaris worden opgemaakt.  De houder van een stedenbouwkundige vergunning laat deze opma-
ken door de architect of een deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld. De asbestinventaris is hierbij zeer nuttig. Asbest 
behoort onder al zijn vormen (gebonden en ongebonden) tot gevaarlijke afvalstoffen in deze inventaris. Meer informatie vindt u 
op de website van de OVAM:  
www.ovam.be onder Afval en materialen > Afvalstromen > Bouw- en sloopafval > Selectief slopen

Websites en info:
•	 www.asbestinfo.be
•	 Folder “Asbest in en om het huis”: http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/documentatie/asbest
•	 Folder “Asbestinventaris en beheersprogramma”: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=5096
•	 Asbestlabo’s: http:www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen/  of 02 233 45 93 
•	 Erkend asbestverwijderaars: www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx of 02 233 45 93
•	 KB van 16 maart 2006 betreffende bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling aan asbest: verplichting  
 tot opleiding aannemers, tot erkenning voor werken met risico op vezelvrijstelling, tot asbestinventaris en bescher  
 mingsmaatregelen werknemers). 
•	 lijst van geregistreerde inzamelaars: www.ovam.be via de zoekterm ‘geregistreerde inzamelaars’
•	 Selectief sloopbestek:  www.ovam.be onder Afval en materialen > Afvalstromen > Bouw- en sloopafval > Selectief  
 slopen
•	 Informatie rond asbesthoudende afvalstoffen: www.ovam.be onder > Afval en materialen > Afvalstromen > Bouw- en  
 sloopafval > Asbest, van wonderv...
•	 Nederlandse publicatie “Asbesthoudende bouwproducten en hun toepassingen in gebouwen:   
 http://www.arbouw.nl/pdf/onderzoeksrapporten/rapport-asbesth-bouwproduct.pdf  Opgelet dit is volgens Nederland 
 se wetgeving.zeer nuttig. Asbest behoort onder al zijn vormen (gebonden en ongebonden) tot gevaarlijke afvalstoffen in  
 deze inventaris. Meer informatie vindt u op de website van de OVAM:  
 www.ovam.be onder Afval en materialen > Afvalstromen > Bouw- en sloopafval > Selectief slopen


