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ASBEST

TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN
Asbest is een vezelachtig silicaat dat in België tussen de jaren 1950 en 1970 vaak in de bouw werd
gebruikt voor zijn isolerende, brandwerende en sterkte-eigenschappen... Het is schadelijk voor de
gezondheid en mag nu niet meer worden gebruikt, maar in sommige gebouwen is het nog aanwezig.
Het moet correct worden geïdentificeerd en met zorg worden gehanteerd. Soms is het nodig een beroep
te doen op professionals om het te verwijderen.

Asbest identificeren
In de bouw bestaat asbest in verschillende vormen:
• Broos asbest: spuitasbest (meestal gespoten op plafonds, metalen balken, leidingen), warmte-isolatie
(isolatie van verwarmingsbuizen), asbestkarton (als thermische isolatie gebruikt), koorden, platen voor
onderdaken of tussenschotten in menuiserite...
• Niet-broos asbest (gebonden asbest), d.w.z. waarbij de vezels sterk gebonden zijn door een bindmiddel
zoals cement: bekledingsplaten in asbestcement (van het type glasal bijvoorbeeld), leien, buizen, leidingen,
sommige vinyl vloertegels (jaren 70-80) en hun zwarte lijm, sommige raamafdichtingen...
Meer info: leefmilieu.brussels
De NT-markering op een materiaal garandeert de afwezigheid van asbest.
Als u twijfels heeft over de aanwezigheid van asbest in uw woning, laat dan een staal testen in een
erkend laboratorium voor stalenanalyse: werk.belgie
Deze laboratoria stellen meestal ook voor om de staalname ter plaatse uit te voeren.
Als u het staal zelf afneemt (af te raden), moeten verschillende voorzorgsmaatregelen worden genomen, meer
bepaald het dragen van een FFP3-masker.
Meer info: leefmilieu.brussels

Inventaris
Voor grote hoeveelheden asbest en voor gebouwen waarvoor vóór 30 september 1998 een
stedenbouwkundige vergunning is afgegeven, is het raadzaam een inventaris op te stellen.
Een inventaris (opgesteld door een persoon of bedrijf onafhankelijk van degene die de werkzaamheden
uitvoert) is verplicht voor elke werf:
• bij de afbraak van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 500 m².
• bij de verbouwing van een oppervlakte van meer dan 500 m².
• bij de verwijdering of inkapseling van asbest waarvoor een voorafgaande vergunning vereist is (zie verder).
Inventarismodel: leefmilieu.brussels

In welk geval kunt u zelf asbest verwijderen?
Zelf asbest verwijderen is alleen toegestaan voor niet-broos asbestmateriaal dat in goede staat verkeert en
gemakkelijk demonteerbaar is.
De te nemen voorzorgsmaatregelen worden beschreven in de infofiche die beschikbaar is op:
leefmilieu.brussels
Asbestafval moet van ander afval worden gescheiden en verpakt in speciale zakken met het reglementaire
logo. Het moet dan naar een specifiek circuit worden verstuurd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan
het niet worden gedeponeerd in gemeentelijke en gewestelijke containerparken.
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Inzamelcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gemachtigd zijn om asbest te ontvangen:
• Renewi Belgium: Humaniteitslaan 124, 1190 Brussel.
02 527 37 35 - info.brussels@shanks.be
• De Meuter Recycling (DMR): Vilvoordsesteenweg 31, 1120 Brussel.
02 241 43 54 - info@demeuterrecycling.be
Als het om grote hoeveelheden asbest gaat, is meestal een voorafgaande vergunning van Leefmilieu Brussel vereist.
Doe dan een beroep op een erkende inzamelaar.
Lijst van erkende inzamelaars: app.leefmilieubrussel
Meer informatie over wat u moet doen als er asbest op een werf aanwezig is: leefmilieu.brussels

Wanneer moet u contact opnemen met een professional?
Als het gaat om broos asbest dat dat zeer vluchtig en gevaarlijk is, moet u contact opnemen met een professional.
Lijst van erkende bedrijven voor asbestverwijdering: werk.belgie

Welke vergunning is nodig om asbest te verwijderen?
Een gemeentelijke vergunning (aangifte klasse 3 vergezeld van een asbestinventarisatie) is verplicht voor elke
afbraak- of verbouwingswerf die een oppervlakte van meer dan 500 m² beslaat in een gebouw dat vóór 1 oktober
1998 is gebouwd.
Bij aanwezigheid van asbest in grote hoeveelheid, of van broos asbest of asbest in slechte staat, kan voor de
werkzaamheden ook een verzoek om voorafgaande vergunning bij Leefmilieu Brussel nodig zijn.
De lijst van de ingedeelde inrichtingen rubriek 27 van het Besluit van 4 maart 1999 geeft aan welk type vergunning
moet worden aangevraagd naargelang het soort en de hoeveelheid asbest: leefmilieu.brussels
Afhankelijk van het geval moet u mogelijk het volgende indienen:
• ofwel een voorafgaande aangifte (klasse 1C).
• ofwel een milieuvergunning (klasse 1B, tijdelijke inrichting).
Zo is voor de verwijdering van spuitasbest een voorafgaande vergunning nodig, ongeacht de hoeveelheid.
Elke voorafgaande aangifte of aanvraag van een milieuvergunning voor een werf voor de verwijdering en/of
inkapseling van asbest moet vergezeld gaan van een asbestinventaris.
Meer info over de vereiste vergunningen voor asbestverwijdering: leefmilieu.brussels
Overzichtstabel van de aan te vragen vergunningen: document.leefmilieu.brussels
Samenvatting van de administratieve procedures: document.leefmilieu.brussels
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Samenvatting van de in elk geval te volgen stappen
NEE

Gebouw(en): bouwvergunning
afgeleverd vóór 1 oktober
1998?

JA

Vermoedelijk geen asbest.
Geen administratieve
stappen indien geen afbraak
of werkzaamheden die
met asbesttoepassingen in
aanraking kunnen komen.

Verbouwing en/of afbraak?
Verplichte asbestinventaris
van de zone waarop de werken
betrekking hebben en markering
van de asbesttoepassingen.
+

+

Dien een voorafgaande aangifte
van klasse 3 in (rubriek 28) bij de
gemeente, met toevoeging van de
conforme asbestinventaris.
Niet-ingedeelde werken: geen
administratieve verplichtingen.
Verwijder het asbest voorzichtig
en beheer op passende wijze het
asbesthoudend afval
(gevaarlijk afval).

Oppervlakte waarop
de verbouwings- en/of
afbraakwerken betrekking
hebben van meer dan 500 m²?

Asbestinventaris aangeraden
en verplicht voor de aanvraag
van een vergunning voor
asbestverwijdering.
+

Oplettendheid is geboden
want mogelijk zijn sommige
toepassingen niet vermeld
wegens onbekend,
ontoegankelijk of verborgen.

Aanwezigheid van asbest in de
zone waarop de werken betrekking
hebben?

Indien asbest aanwezig is maar
niet aangetast wordt door de
werken, bescherm het dan en
controleer of het op zijn plaats
en in goede staat blijft.

Zijn de werken voor verwijdering of
inkapseling van asbest ingedeeld
(rubriek 27)?

Werken die onder een voorafgaande aangifte van klasse
1C vallen: wacht op het ontvangstbewijs van het volledige
dossier alvorens de asbestverwijdering of -inkapseling
aan te vatten. Leef de exploitatievoorwaarden na die zijn
vastgelegd in het ontvangstbewijs en het asbestbesluit.

Werken die onder een milieuvergunning van klasse
1B vallen: wacht tot u een milieuvergunning hebt alvorens
de asbestverwijdering of -inkapseling aan te vatten. Leef
de exploitatievoorwaarden na die zijn vastgelegd in de
vergunning en het asbestbesluit.

Hulp nodig? Homegrade begeleidt en adviseert u gratis, met of zonder afspraak.
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Gratis infoloket:
Queteletplein 7
1210 Brussel
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
zaterdag (behalve schoolvakantie) van 14u tot 17u
Infolijn:
 1810 van dinsdag tot vrijdag
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

HUISVESTING

ERFGOED

RENOVATIE

STEDENBOUW

Uw vragen per e-mail:
info@homegrade.brussels
www.homegrade.brussels

