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Wat mag een particulier wel en wat mag een particulier niet zelf verwijderen?  
(onderstaand overzicht is niet sluitend; het bevat de meest voorkomende toepassingen).

Wat als een particulier niet zelf asbest mag verwijderen?
Alles wat een particulier niet zelf mag verwijderen, moet door een erkend asbestverwijderaar worden uitgevoerd. Op www.ascert.nl staan namen  
van bedrijven die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend saneerder uitgevoerd moeten worden, dan dient er voorafgaand 
eerst een inventarisatierapport opgesteld te worden door een asbestinventarisatiebureau. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl. 

    Losliggend plaat- en buismateriaal

  Golfplaten

  Beschoeiing vijver

  Bloembak

  Geiser (mag alleen als deze in zijn geheel wordt verwijderd) 

  Plaatmateriaal in schouw (let op, mag niet wanneer deze ingemetseld is) 

    Cv-ketel (mag alleen wanneer deze in zijn geheel wordt verwijderd)

    Losliggend zeil (let op, mag niet wanneer deze gelijmd is)

  Vensterbanken (let op, mag niet wanneer deze ingemetseld is)

  Vinyltegels wanneer deze los liggen

  Plaatmateriaal. Kan op o.a. de volgende plekken zitten: boeiborden, zijwang van een  

dakkapel, plafond beplating, convectorput en rondom de cv-ketel (let op: plaatmateriaal  

in en om het kozijn mag niet)

  Dakbeschot (plaatmateriaal onder dak)

  Beglazingskit en kit rondom kozijn

  Spouwbladen om het kozijn

    Plaatmateriaal in het kozijn

  Raamdorpels

  Dakleien

    Dorpels

    Zwarte onderlaag van vinyltegels

  Vensterbanken als deze niet hechtgebonden of ingemetseld zijn

  Plaatmateriaal in schouw als deze niet hechtgebonden of ingemetseld is

    Al het buismateriaal. Zoals bijvoorbeeld in de schouw, de schoorsteen,  

standleiding van toilet en riolering

  Zwarte teer-/lijmlaag die onder tegels kan zitten

  Zeil dat is gelijmd

Wel zelf verwijderen Niet zelf verwijderen

Mits het hechtgebonden, geschroefd en niet beschadigd is tot 35m²  
per perceel in totaal voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar
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Wat als een particulier wel zelf asbest mag verwijderen?
Een particulier moet dan de volgende stappen doorlopen: 

   Dien ten miste 5 werkdagen vóór de geplande 

uitvoering van de asbestverwijdering een 

sloopmelding in bij gemeente, bij voorkeur via  

www.omgevingsloket.nl;

  Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest 

wordt verwijderd; 

  Vermeld de NAW-gegevens van de eigenaar in de 

melding;

   Het advies is om fotomateriaal toe te voegen van de 

toepassing en locatie waar het zich bevindt;

  U mag pas starten met het verwijderen van het 

asbest als u een acceptatiebrief van de sloopmelding 

heeft ontvangen of als de sloopmelding 5 werkdagen 

voor de start van de asbestverwijdering is ingediend;

  Mocht ten tijde van het indienen van de sloopmelding 

nog niet duidelijk zijn geweest wanneer de 

asbestverwijdering gaat plaatsvinden, stel dan 

ten miste 2 werkdagen voor aanvang van de 

daadwerkelijke asbestverwijding de gemeente in 

kennis. Dit kan via e-mail of telefonisch.

Voorafgaand 
aan de asbestverwijdering

  De verpakkingen voorzien van asbestaanduidingen  

(stickers/lint);

  Het asbestverdachte afval binnen 2 weken afvoeren, 

bijvoorbeeld naar de milieustraat. Vergeet niet om de 

ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee 

te nemen.

Na 
de asbestverwijdering

Tijdens  
de asbestverwijdering
  Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct 

verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkings materiaal van zodanige sterkte en dikte 

dat deze niet scheurt;

  De verpakking direct sluiten en indien u niet direct afvoert, dient u de verpakkingen 

tijdelijk op te slaan in een afgesloten ruimte;

  Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken. 

Verder advies, hou bij de werkzaamheden de volgende punten in acht: 
  Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkings materiaal klaarligt, 

zodat het asbest direct in te pakken is;

  Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk -waarvan het 

asbestverdachte materiaal verwijderd wordt- leeg te ruimen of af te dekken met folie;

  Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een weg-

werpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FPP3 mondkapje;

  Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt 

bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden;

   De inhoud van een eventuele dakgoot dient samen met de golf platen ingepakt en 

afgevoerd te worden. Ook dient de dakgoot met een vochtige doek schoongemaakt  

te worden, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;

  Het gebruikte gereedschap dient met een vochtige doek schoongemaakt te worden,  

waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;

  Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat,  

dienen met een vochtige doek afgenomen te worden, waarna de doek als asbest-

verdacht afval afgevoerd dient te worden;

  De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FPP3 mondkapje 

dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden;

  De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen  

makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar).

Bij onduidelijkheden over de verschillende  

asbesthoudende toepassingen of het proces rondom 

asbest kan altijd contact opgenomen worden met 

de OMWB 013 - 206 01 00, asbest@omwb.nl.

Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant
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