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1. Asbestdak of niet?

Hoe weet u of u een asbestdak hebt? In (juni) 1993 

trad het verbod op toepassing van asbest in wer-

king. De vuistregel is dan ook dat daken van na 

1993 asbestvrij zijn. Het is echter niet uit te sluiten 

dat er na die periode nog oude voorraden illegaal 

zijn gebruikt. Soms zullen er op daken ook nok-

stukken of goten gebruikt zijn die wellicht weer van 

een ander materiaal zijn dan de golfplaten. Aan de 

andere kant is het ook goed mogelijk dat er voor 

1993 al een asbestvrij dak geplaatst is.

Wanneer een bouwwerk van voor 1994 afgebroken 

wordt, zal bij de sloopmelding altijd een asbestin-

ventarisatierapport bijgevoegd moeten worden. Bij 

twijfel over de samenstelling van een dak gebouwd 

na 1993, kunt u het beste een inventarisatierapport 

laten opstellen.

2. Het afvoeren van asbestvrije platen 

Wanneer duidelijk is dat een dak volledig asbestvrij 

is, mag de verwijdering door een ‘gewone’ -niet 

voor asbestwerk gecertificeerde aannemer- uitge-

voerd worden. Er is dan immers geen sprake van 

asbestwerkzaamheden.

Zorg dat u in dit geval duidelijke afspraken maakt 

over de afvoer van deze platen, waarbij het de 

voorkeur heeft dat de aannemer ook zorgt voor de 

afvoer. Het probleem bij oude asbestvrije golfplaten 

is namelijk dat ze door de gelijkenis met asbesthou-

dend materiaal vaak niet geaccepteerd worden bij 

de reguliere innamepunten van bouwpuin. Men is 

dan namelijk bang dat de verdere verwerking op 

moeilijkheden stuit, omdat er steeds weer twijfel 

ontstaat of het materiaal al dan niet asbesthoudend 

is wanneer het verkleind is en gemengd met ander 

puin. Vaak is storten dan toch de enige oplossing. 

Het is dus goed mogelijk dat innamepunten van 

bouwpuin asbestgelijkend puin weigeren aan te 

nemen, of alleen maar aan willen nemen als  

asbestbevattend materiaal. 
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In principe kan alleen maar zekerheid verkregen 

worden over asbest in puin- en/of bouwmaterialen 

door een analyse uit te laten voeren door een la-

boratorium. Zelf uitgevoerde proeven (bijvoorbeeld 

een aansteker bij de vezels) geven geen zekerheid.

Wanneer een (hele) plaat voorzien is van een 

3. Analyse en kenmerk NT

kenmerk NT (nieuwe technologie) is dit wel een 

bewijs dat een plaat niet asbesthoudend is. Vaak 

is dit kenmerk echter moeilijk vindbaar, verweerd of 

begroeid. Het geeft dan ook geen garantie dat de 

platen geaccepteerd worden.

4. De verwijdering van 

    gedeeltelijke asbestdaken

Soms komt het voor dat een dak voor een gedeelte 

bestaat uit asbesthoudende (golf)beplating, terwijl 

een ander gedeelte bestaat uit asbestvrije bepla-

ting. Wanneer zo’n dak gesaneerd wordt, moet hier 

uiteraard rekening mee worden gehouden.

Het asbestbevattende gedeelte van het dak zal in 

elk geval onder asbestcondities gesaneerd moeten 

worden, terwijl dit niet hoeft voor het niet-asbestbe-

vattende gedeelte van het dak. Het is van belang 

dat er een duidelijke asbestinventarisatie ten grond-

slag ligt aan de sanering van een dergelijk dak. De 

inventarisatie zal dan het gehele dak (met de bij-

behorende bouwkundige eenheid) betreffen, terwijl 

daarnaast duidelijk uit de inventarisatie zal moeten 

blijken welk gedeelte van het dak asbestvrij is.

Het ligt voor de hand om eerst een asbestverwijde-

ringsbedrijf opdracht te geven om het asbestbevat-

tende gedeelte van het dak te verwijderen. Daarna 

vindt de verplichte eindmeting plaats, waarna het 

asbestvrije gedeelte zonder asbestcondities ver-

wijderd kan worden. Het asbestvrije gedeelte kan 

vervolgens door een willekeurig bedrijf verwijderd 

worden. Het kan ook door het asbestverwijderings-

bedrijf gedaan worden, onder niet-asbestcondities. 

Het is dus voor de opdrachtgever noodzakelijk om 

hier alert op te zijn en een duidelijke afweging te 
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maken op welke wijze en door wie hij deze verwij-

dering wil laten uitvoeren. De voordelen van het 

inschakelen van een “normale” aannemer voor het 

asbestvrije gedeelte van het dak zijn groter naar-

mate de te verwijderen asbestvrije oppervlakte gro-

ter is. Is er slechts een klein gedeelte van het dak 

asbestvrij, dan kan het uiteindelijk toch gunstiger 

5. Afvoer van losse 

    asbestplaten

Mogelijk heeft u nog ergens een stapel losse 

asbestplaten als voorraad op uw erf liggen. Dit 

is verboden en het hergebruik van deze platen 

(bijvoorbeeld om een kapotte plaat te vervangen) 

is ook verboden. Uiteraard mag u ze ook niet te 

koop aanbieden. U zult deze platen dus moeten 

laten afvoeren, op een veilige manier (onder meer 

zijn om het gehele dak in een keer door de asbe-

stverwijderaar te laten saneren. Hij heeft immers 

zijn personeel en gereedschap toch al aanwezig. 

Zorg in elk geval ervoor dat in de opdrachtomschrij-

ving duidelijk staat dat de opdrachtnemer verant-

woordelijk is voor de afvoer van al het verwijderde 

materiaal. 

dubbel verpakt in plastic). Het makkelijkst is het 

om dit gelijk met de sanering van uw dak te laten 

doen. De inventariseerder kan ze dan meenemen 

in zijn rapport, waarna de verwijderaar ze mee kan 

nemen. 
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6. Tips over asbestvrije platen en 

    gedeeltelijke asbestdaken

Twijfelt u of er asbest in uw dak zit? Laat een 

asbestinventarisatierapport opstellen en een 

analyse uitvoeren door een laboratorium om 

het zeker te weten. 

Wilt u uw asbestvrije platen afvoeren? Scha-

kel een aannemer in, deze weet naar welke 

plaats de platen afgevoerd kunnen worden. 

Zo voorkomt u dat platen niet geaccepteerd 

worden bij innamepunten van bouwpuin van-

wege de gelijkenis met asbestplaten.   

Bestaat een gedeelte van uw dak uit asbest-

platen en een ander gedeelte uit asbestvrije 

platen? Laat eerst het asbestbevattende 

gedeelte van het dak verwijderen en de 

verplichte eindmeting doen. Daarna kan een 

willekeurige aannemer het asbestvrijegedeel-

te verwijderen.  

 

Het is verboden om een voorraad losse asbe-

stplaten op uw erf te hebben. Laat de asbest-

saneerder ze op een veilige manier afvoeren.

Disclaimer:

 Bovenstaande beschrijving geeft een 

interpretatie van de belangrijkste wettelijke voorschriften. 

In alle gevallen zijn de wettelijke voorschriften leidend. 

Aan deze interpretatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
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