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Het nieuwe asbestafbouwbeleid 

De Vlaamse regering besliste om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Ze gaf hierbij 

de opdracht aan OVAM om tegen 2018 een beleidsplan, het zogenaamde asbestafbouwplan, 

uit te werken.  

Gelukkig is de productie van asbesthoudende materialen nu algemeen verboden. Het 

duurde echter tot 2001, voor sommige industriële toepassingen zelfs tot 2005, vooraleer dit 

verbod in België van kracht ging. Tot die tijd gebruikten wel 20 verschillende bedrijven in 

België asbest als goedkoop wonderproduct in meer dan 3500 verschillende toepassingen. Uit 

onderzoek blijkt dat in en rondom gebouwen in Vlaanderen nog naar schatting ruim 2 

miljoen ton aan asbesttoepassingen aanwezig zijn. Al die asbesttoepassingen kunnen in één 

of meerdere vormen voorkomen in bijvoorbeeld een woning, school, kantoor of 

bedrijfsgebouw. Bovendien blijkt de kans op de aanwezigheid ervan vaak tot 90% te 

bedragen.  

Dit hoeft geen probleem te vormen indien de asbesttoepassing in goede staat is. Vooral 

hechtgebonden toepassingen, meestal  asbestcement, vormen in goede staat geen risico. 

Uiteraard is breken of beschadigen uit den boze. Waarom wil de Vlaamse overheid dan 

versneld deze asbesthoudende materialen uit onze gebouwen weghalen?   

De reden hiervoor is dat studies aantoonden dat door veroudering en verwering deze 

asbesthoudende materialen, ook de hechtgebonden materialen, in steeds slechtere of 

beschadigde toestand verkeren. Dit betekent dat gewoon al hun aanwezigheid een risico kan 

vormen voor de bewoners, de gebruikers en het leefmilieu. Dat is een heel nieuw gegeven. 

Bovendien kost het gemeenten steeds meer geld om op te treden bij asbestincidenten zoals 

bijvoorbeeld onzorgvuldig slopen, het ontmossen van asbestdaken en bij brand of 

stormschade. Het veilig laten verwijderen van asbestmaterialen in slechte staat wordt voor 

een gebouweigenaar ook steeds duurder.  

Het versneld asbestafbouwbeleid wil deze oplopende kosten en toenemende risico-situaties 

zo snel mogelijk wegwerken. De ultieme streefdatum is daarbij 2040 maar voor de 

kwetsbare doelgroepen en zeer risicovolle materialen zijn tussentijdse mijlpalen 

aangewezen. Hoe dit moet gebeuren, werkt OVAM uit in haar asbestafbouwplan. Niet alle 

asbesttoepassingen kunnen en hoeven tegen dan verwijderd te zijn maar alvast zeker 

diegene die een risico vormen. Via diverse media werd al bericht over de invoering van een 

asbestinventaris bij de verkoop van particuliere woningen. De asbestinventaris is een 

instrument dat in het kader van dit asbestafbouwplan onderzocht wordt. Regelgeving of 

beslissingen hierover zijn nog niet vastgelegd. Het doel van een asbestinventaris is 

woningeigenaars te informeren en te sensibiliseren over het voorkomen van 

asbesttoepassingen en de potentiële risico’s die er kunnen van uitgaan. 

Meer informatie over asbest en het afbouwbeleid: www.asbestinfo.be  

http://www.asbestinfo.be/
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Aandachtspunten: 

1. Artikel mag gepubliceerd worden in het gemeentelijk informatieblad, website, nieuwsbrief of dynamische 

borden. 

2. Gelieve de bron te vermelden: dit is een publicatie van Logo Gezond+ vzw. 

3. Indien u een Gezonde Gemeente bent, adviseren wij om ook het logo van Gezonde Gemeente toe te voegen 

aan dit artikel. 


