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Wat is asbest?  

Asbest is een verzamelnaam voor enkele in de natuur gevormde mineralen, die zijn 

opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Bekendste eigenschap is dat de 

vezels bestand zijn tegen hoge temperaturen. Daarbij is asbest sterk, slijtvast en isolerend.  

Wat zijn de risico's?  

Asbestvezels kunnen, als ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en 

stoflongen veroorzaken. Bij risico's van asbest gelden de volgende kanttekeningen: 

 Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het 

inslikken van asbestvezels is niet gevaarlijk. 

 Het gevaar neemt toe naarmate het aantal ingeademde vezels toeneemt 

(=blootstellingsduur, frequentie en/of concentratie). 

 Asbestvezels die goed vastzitten aan dragermateriaal kunnen niet worden ingeademd 

zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, verwijderd of uit elkaar spat. 

Hoe komt u erachter of een product asbesthoudend is?  

Om met zekerheid te bepalen of een product asbesthoudend is, is analyse door een 

laboratorium nodig. Soms kan de leverancier van het product ook informatie over de 

samenstelling verstrekken. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het 

asbesthoudend is. Denken we een product te herkennen dan blijft het een vermoeden totdat 

analyse door het laboratorium is uitgevoerd. Handvatten bij een eerste beoordeling of 

materiaal asbestverdacht zijn: 

 Asbesthoudend vloerzeil heeft een lichtgrijze tot beige onderzijde (soms lichtgroen) en 

een niet-glimmend oppervlak. Het doet denken aan grof papier of karton.  

 Asbestvinyltegels zijn hard, glanzend en veelal met zwarte kit op de vloer aangebracht.  

 Asbest is (vrijwel) nooit aanwezig in: 

• vloerbedekkingen van textiel (tapijt) en ondertapijt van vilt  

• breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant  

• stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met harde, ruwe onderzijde (linoleum) 

• buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde   

• soepel zeil met een onderzijde van kunststof (plastic) of foam (schuim)  

• vinylzeil dat na 1985 in Nederland te koop wordt aangeboden  

• vloerzeil van vóór 1963  

• of op cementplaten en golfplaten met de opdruk “NT” 

Is de staat van het materiaal belangrijk bij inschatting van risico’s? 

Uit beschadigd of gebroken materiaal kunnen asbestvezels eerder vrijkomen dan uit gaaf 

materiaal. Asbestvezels in woningen kunnen vooral vrijkomen bij: 

• slijtage van asbesthoudende materialen; 

• het mechanisch bewerken van asbestmaterialen, als slijpen, boren, zagen en schuren; 

• het met geweld beschadigen of het breken van asbestmaterialen; 

• het renoveren en/of slopen van asbest en asbesthoudende producten. 

 



 

De vragen en antwoorden vloeien voort uit de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest en het beleid van    

Elan Wonen. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.                 2 

 

Hoe gevaarlijk is verwijderen van asbest voor u als 

huurder? 

De gevaren voor uw gezondheid zijn afhankelijk van de manier waarop asbestmaterialen 

worden verwijderd. Bij ondeskundige verwijdering kunnen u en anderen binnen uw leefruimte 

gevaar lopen. Het risico blijft vaak niet beperkt tot de periode waarin verwijdering plaatsvindt. 

Na het verwijderen van asbest kan er langere tijd sprake zijn van een hoge concentratie van 

asbest in de lucht. Daarom is het vaak het beste om het asbest te laten zitten als er geen 

risico’s te verwachten zijn. 

Wat moet ik doen als ik ga klussen of verhuizen? 
Volgens overheidsregels moet u asbesthoudend materiaal dat u zelf heeft aangebracht (zoals 
vloerbedekking) ook weer zelf (laten) verwijderen. Elan Wonen vindt het belangrijk dat dit 
veilig wordt verwijderd. Daarom nemen wij deze taak van u over.  

 Gaat u verhuizen? Doe niets totdat de voorcontrole door onze woonmakelaar heeft 

plaatsgevonden! Wij onderzoeken namelijk of er asbestverdacht materiaal aanwezig 

is. Verwijder geen oud vloerzeil (of vloerbedekking die verlijmd kan zijn aan oud 

vloerzeil) of gevelkachel. Hierbij kunnen asbestvezels vrijkomen. Deze zijn schadelijk 

voor uw gezondheid. Het schoonmaken van de woning als asbestvezels zijn 

vrijgekomen is een dure klus. Dit moet gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf.  
 

Verwijdert of bewerkt u toch zelf asbesthoudend materiaal? Dan kunt u aansprakelijk 

gesteld worden voor de gevolgkosten. Elan Wonen neemt aangetroffen 

asbesthoudend materiaal over. Zodra de woning leegkomt laten we het verwijderen. 
 

 Vermoedt u dat u bij het klussen in de woning asbest bent tegengekomen of 

beschadigd asbest in huis heeft? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 

(023) 515 98 59 of klantenservice@elanwonen.nl. 

Wat is het beleid van Elan Wonen bij verwijderen van asbest? 
 

Elan Wonen vindt het belangrijk dat asbesthoudende materialen zorgvuldig worden 
onderzocht en, indien nodig, veilig worden verwijderd. Daarom nemen wij deze taak van u 
over als het over een bewonerstoepassing zoals een vloerzeil of een gevelkachel gaat. 

 

Als we asbest aantreffen bepalen we of het kan blijven zitten, of dat het moet worden 

verwijderd omdat het een risico vormt. In de meeste gevallen verwijderen we alleen asbest bij 

woningen die leegkomen en bij planmatig onderhoud. In bewoonde staat asbest verwijderen 

veroorzaakt veel ongemak. Omdat asbest veilig moet worden verwijderd, schakelen wij bij 

verwijdering en controle op de verwijdering onafhankelijke, gespecialiseerde bedrijven in. 

Waarom hebben professionele asbestverwijderaars ‘witte maanpakken’ aan? 

Professionele asbestverwijderaars worden belast met werkzaamheden waarbij veel 

asbestvezels kunnen vrijkomen. Verder komen professionele verwijderaars dagelijks met 

asbest in aanraking. Hun risico op ziekten is daardoor veel groter dan dat van particulieren en 

om dat risico te minimaliseren dragen zij ook de beschermende kleding en maskers. 

Wat moet ik doen als ik denk dat er ergens asbest aanwezig is?  

Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 

(023) 515 98 59 of klantenservice@elanwonen.nl. 
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Kan asbest worden afgeschermd? 

Ja. Het is alleen zinvol asbesthoudend materiaal af te schermen of in te kapselen als het 

asbestvezels loslaat. Wel betekent afschermen uitstel van een definitieve oplossing. Zorg er in 

elk geval voor dat het asbesthoudend materiaal bij het afschermen niet wordt bewerkt.  

Is er wetgeving voor asbest? 

Ja, er zijn verschillende wetten voor asbest. De wetgeving zegt: 

 Het is verboden asbest te verwerken, bewerken (boren, zagen, schuren, breken), 

slopen, transporteren, verkopen, in het bezit te hebben (Productenbesluit 1993) 

 Particulieren mogen één keer op een perceel 35 m² geschroefde hechtgebonden 

plaatmateriaal óf losliggend vloerzeil verwijderen. Instructies hiervoor zijn te vinden op 

de website van de gemeente (Asbestverwijderingsbesluit 2005) 

 Wanneer er aan een bouwwerk van vóór 1994 werkzaamheden worden uitgevoerd, is 

het verplicht om de risico’s in kaart te brengen. Doel: voorkomen van vrijkomen vezels 

naar mens en milieu. Vooruitlopend op het verwijderen van asbest moet er een 

melding gedaan worden bij de gemeente. Er mag alleen gewerkt worden met 

gecertificeerde bedrijven (Asbestverwijderingsbesluit 2005) overeenkomstig 

voorgeschreven werkmethoden. 

 Werknemers die asbest verwijderen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 

gebruiken om inademen van asbestvezels te voorkomen (Arbobesluit) 

Bestaat er een wettelijke plicht tot verwijderen van asbest? 

Nee. Het is niet verplicht asbest uit gebouwen te verwijderen. Bij huurwoningen is de 

verhuurder in de regel degene die na overleg met de huurder bepaalt of het asbesthoudende 

materiaal wordt weggehaald of afgeschermd. Asbesthoudende materialen waarvan de vezels 

stevig vast zitten aan het dragermateriaal leveren geen risico’s op zolang ze in goede staat 

zijn en niet worden bewerkt of verwijderd. 

Mag u golfplaten of gevelplaten verven? 

Het reinigen, onderhouden en verven van platen is alleen toegestaan als u voorkomt dat 

asbestvezels uit de (vaak verweerde) platen vrijkomen. Voor huurders is dit veelal onmogelijk, 

omdat u niet over de juiste apparatuur beschikt. Het gebruik van een staalborstel of 

schuurpapier is wettelijk verboden! Hierbij kunnen veel vezels uit het materiaal vrijkomen.  

Mag ik asbesthoudend materiaal schoonmaken met een hogedrukreiniger? 

Nee. Als asbesthoudend materiaal wordt schoongemaakt met een normale hogedrukreiniger, 

komen hierbij veel asbestvezels in de lucht vrij. Ook dit is wettelijk verboden! Als u met een 

hogedrukreiniger dak of gevelplaten van de woning heeft schoongemaakt, waardoor de 

omgeving verontreinigd is met asbest, dan kan de gemeente u dwingen de omgeving te laten 

schoonmaken door middel van een aanschrijving op grond van artikel 14 e.v. van de 

Woningwet in combinatie met de Gemeentewet (bestuursdwang).  

 

 


