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Wat is asbest en waarom is het veel toegepast? 

• Asbest is een natuurproduct dat meestal 
wordt gewonnen met dagbouw 

Actieve mijnen: 

- Canada 

- Rusland 

- China 

- Brazilië 

- Kazachstan 

 

 

 



De grootste mijn in Rusland (bij Asbest) 



Soorten asbest 





Chrysotiel 



Eigenschappen van asbest 

• Hittebestendig 

• Bestand tegen temperatuurschommelingen 

• Vochtbestendig 

• Isolerend (warmte, geluid en elektra) 

• Zuur- en loogbestendig 

• Sterk 

• Goedkoop  



Toepassingen asbest 

• Golfplaat 

• Dakbeschot 

• Rookgasafvoer  

• Waterleiding 

• Bloembak 



• Vensterbanken (imitatiemarmer) 

• Vloerbedekking 

• Dakbedekking 

• Asbestpakking (afdichting) 

• Asbestkoord 

• Spuitasbest 

 



Hechtgebonden of niet hechtgebonden 

• Hechtgebonden; wanneer asbestvezels enkel 
vrij kunnen komen bij geforceerde bewerking 

    - tot 30% asbest aanwezig (meestal) 

     - veel bindmiddelen 

     - veel materiaal (bijv. cement) 

• Niet hechtgebonden; wanneer asbestvezels bij 
geringe bewerking al vrij kunnen komen 

     - boven 30% asbest aanwezig (meestal) 

     - weinig bindmiddelen 

     - licht/los materiaal (bijv. isolatie, papier, etc.) 

 

 



De gezondheidsrisico’s van asbest 

Asbestvezels kunnen op drie manieren worden 
opgenomen in ons lichaam 

- Inademing 

- Spijsvertering 

- Huid 

 



Verbod op gebruik asbest  

• 1978 – verbod op gebruik spuitasbest 

• 1983 – verbod op gebruik koord, isolatie, 
nobranda en papier 

• 1991 – verbod op rem- en frictiemateriaal 

• 1993 – verbod op toepassen alle asbest NL 

• 2005 – verbod toepassen asbest EU 



Verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 

• In maart 2015 heeft de ministerraad besloten 
dat per 01-01-2024 alle asbestdaken verboden 
zijn. 

• Het betreft alle asbesthoudende toepassingen 
die in contact staan met de buitenlucht. 

• De wet is echter nog niet van kracht. 



Ik wil van het asbest af, hoe nu verder? 

• Regelgeving omtrent asbest 

    Wetgeving in Nederland 

    - Arbowetgeving 

    - Milieuwetgeving 

    - Asbestverwijderingsbesluit 2005 

    - Bouwbesluit 2012 



Sloopmelding 

• Kan zowel schriftelijk als digitaal ingediend 
worden. (digitaal via Omgevingsloket.nl) 

• Meldingsformulier vaak ook bij de gemeente 
te verkrijgen. 

• Bij het doen van de melding behoort meestal 
ook dat er een asbestinventarisatierapport 
aangeleverd moet worden. 

• Er mogen geen leges geheven worden. 



Uitzonderingen 



Sloopvergunning 

• Als het bouwwerk een monument is. 

• Als het bouwwerk in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht ligt. 

• Als er in het bestemmingsplan is opgenomen 
dat er een vergunning nodig is. 


