
Briefhoofd stad/gemeente 

Voorbeeldbrief ikv asbestbrand 

CATEGORIE I: geen emissie van asbest buiten het pand/terrein 

 

Aan de bewoners van de straat/wijk/.. 

 

Onderwerp xx/xx/20xx 

 

Verspreiding asbesthoudend materiaal op het perceel van de woning/de schuur/het bedrijf in de xxstraat nr ..  

 

 

Beste mevrouw/heer, 

 

Op ..dag ../../201..  omstreeks .. uur is er brand uitgebroken in een woning/een schuur/een bedrijf  in de 

..straat/laan. Hierbij is asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Er is geen direct gevaar voor de buurt. 

 

De brandweer stelde vast dat er enkel asbesthoudende brokstukken van de gevel/het dak/de inboedel terechtgekomen zijn 

op het perceel zelf en niet in de directe omgeving. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde/ruimt de brokstukken (ondertussen) op 

en maakte/maakt het perceel schoon. Zo is er geen verspreiding van de asbestvezels naar de buurt mogelijk. Indien u op 

straat of in uw tuin toch nog brokstukken vindt, verwittig dan de milieudienst van de gemeente. Als de stukken niet te 

groot zijn, mag u het zelf ook opruimen. Let wel op dat u de brokstokken niet breekt of erop trapt. Bevochtig de asbest en lever 

het in een afgesloten zak in het containerpark af.   

 

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels 

inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt. Het aantal asbestvezels in de lucht kan door een asbestbrand tijdelijk 

hoger zijn. Deze gebeurtenis vergroot echter nauwelijks de kans dat u er ooit ziek van wordt. Toch vermijdt u best altijd zoveel 

mogelijk contact met dit materiaal. Ook na de brand let u er best op dat u geen brokstukken kapot trapt, omdat er zo 

schadelijke vezels vrijkomen en ze via uw schoenen in huis terecht kunnen komen.  

 

Heeft u n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente (tel. 

nr., e-mail). 

 

 

Vriendelijke groet 

 

Handtekening Burgemeester 

 

  



Briefhoofd stad/gemeente 

Voorbeeldbrief ikv asbestbrand  

CATEGORIE II: emissie van asbest buiten het pand/terrein maar niet in 

woongebied, werkgebied of recreatiegebied  

 

Aan de bewoners van de straat/wijk/.. 

 

Onderwerp xx/xx/20xx 

 

Verspreiding asbesthoudend materiaal op het perceel en in de buurt van de woning/de schuur/het bedrijf in de xxstraat 

nr ..  

 

Beste mevrouw/heer, 

 

Op ..dag ../../201..  omstreeks .. uur is er brand uitgebroken in een woning/een schuur/een bedrijf  in de 

..straat/laan. Hierbij is asbesthoudend materiaal in de directe omgeving vrijgekomen. Er is geen gevaar voor de buurt. 

 

De brandweer stelde vast dat asbesthoudende brokstukken van de gevel/het dak/de inboedel terechtgekomen zijn op het 

perceel zelf en de directe omgeving. Ga niet in deze zone als deze (nog) afgesloten is. Een gespecialiseerd bedrijf 

ruimde/ruimt de brokstukken (ondertussen) op en maakte/maakt het perceel en directe omgeving schoon. Zo is er geen 

verdere verspreiding van de asbestvezels naar de buurt mogelijk. Indien u op straat of in uw tuin toch nog brokstukken vindt, 

verwittig dan de milieudienst van de gemeente. Als de stukken niet te groot zijn, mag u het zelf ook opruimen. Let wel op dat u 

de brokstokken niet breekt of erop trapt. Bevochtig de asbest en lever het in een afgesloten zak in het containerpark af.   

 

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels 

inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt. Het aantal asbestvezels in de lucht kan door een asbestbrand tijdelijk 

hoger zijn. Deze gebeurtenis vergroot echter nauwelijks de kans dat u er ooit ziek van wordt. Toch vermijdt u best altijd zoveel 

mogelijk contact met dit materiaal. Ook na de brand let u er best op dat u geen brokstukken kapot trapt, omdat er zo 

schadelijke vezels vrijkomen en ze via uw schoenen in huis terecht kunnen komen. 

 

Heeft u n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente (tel. 

nr., e-mail). 

 

 

Vriendelijke groet 

 

Handtekening Burgemeester 

 

  



Briefhoofd stad/gemeente 

Voorbeeldbrief ikv asbestbrand  

CATEGORIE III: emissie van asbest buiten het pand/terrein in woongebied, 

werkgebied of recreatiegebied  

Eerste berichtgeving tijdens brand 

 

Aan de bewoners van de straat/wijk/.. 

 

Onderwerp xx/xx/20xx 

 

Verspreiding asbesthoudend materiaal in de omgeving van de woning/de schuur/het bedrijf in de xxstraat nr ..  

 

 

Beste mevrouw/heer, 

 

Sinds deze nacht/vanmorgen/deze middag/.. brandt het in een woning/een schuur/een bedrijf  in de ..straat/laan.  

De brandweer stelde vast dat er asbesthoudend materiaal vrijkomt in de omgeving. Er is geen onmiddellijk gevaar voor uw 

gezondheid maar om in deze fase van de brand contact met asbest te vermijden, volgt u best onderstaande instructies op: 

 

 Blijf binnen. 

 Houd ramen en deuren gesloten. 

 Houd huisdieren binnen indien ze reeds binnen zaten. 

 Houd huisdieren buiten die via hun vacht of poten asbestdeeltjes naar binnen zouden kunnen verplaatsen. 

 Schakel uw ventilatiesysteem in huis of in uw auto uit. 

 

De hulpdiensten volgen de situatie op. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, brengen we u op de hoogte. Dit zal 

vermoedelijk gebeuren om .. uur (tijdstip aangeven indien mogelijk). 

 

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels 

inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt.  Door bovenstaande instructies op te volgen, voorkomt u dat u in deze 

fase van de brand de vrijgekomen asbestvezels in de lucht inademt.   

 

Heeft u n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente (tel. 

nr., e-mail). 

 

Vriendelijke groet 

 

Handtekening Burgemeester 

 

  



Briefhoofd stad/gemeente 

Voorbeeldbrief ikv asbestbrand  

CATEGORIE III: emissie van asbest buiten het pand/terrein in woongebied, 

werkgebied of recreatiegebied  

Berichtgeving nadat de brand onder controle is 

Aan de bewoners van de straat/wijk/.. 

 

Onderwerp xx/xx/20xx 

Verspreiding asbesthoudend materiaal in de omgeving van de woning/de schuur/het bedrijf in de xxstraat nr ..  

 

Beste mevrouw/heer, 

 

De brand in een woning/een schuur/een bedrijf  in de ..straat/laan  is onder controle. Er komen niet langer asbestvezels 

vrij in de lucht. U mag de woning weer verlaten, de ramen en deuren mogen terug open en uw ventilatiesysteem in huis of in 

de auto mag weer aangezet worden.  

 

De brokstukken zijn nog niet allemaal opgeruimd. Ze vormen niet onmiddellijk een gevaar voor uw gezondheid. Toch vermijdt u 

best zoveel mogelijk elk contact door onderstaande instructies op te volgen: 

 

 Loop niet of zo weinig mogelijk buiten als er puin of brokstukken in uw tuin, oprit, terras liggen. 

 Spoel uw schoenen goed af met water als u de woning betreedt. Beter nog is uw schoenen uit te doen en ze buiten te 

laten staan. 

 Trap niet op puin of brokstukken: als het materiaal verpulvert, komen er asbestvezels vrij die u kan inademen of die 

zich vasthechten aan uw schoenen of kledij. 

 Als puin of brokstukken de ingang van uw huis belemmeren, maak dit dan niet zelf vrij maar meld dit bij de 

milieudienst van de gemeente.  Iemand zal ter plaatse gestuurd worden om het puin veilig te verwijderen. 

 Laat uw kinderen niet met de brokstukken spelen. 

 Houd huisdieren binnen indien ze reeds binnen zaten. 

 Houd huisdieren buiten die via hun vacht of poten asbestdeeltjes naar binnen zouden kunnen verplaatsen. 

 

Vermoedt u het voorkomen van asbestbrokstukken op uw terrein of gebouw dan kan u dit telefonisch of per email melden bij 

de milieudienst. Een asbestdeskundige bakent de verontreinigde omgeving af en begeleidt de erkende asbestverwijderaar bij 

het schoonmaken ervan. Zij nemen zelf met de bewoners binnen de verontreinigde zone contact op om het schoonmaken in te 

plannen. De meest dringende en risicovolle zones worden eerst aangepakt waarna stelselmatig de gehele omgeving schoon 

wordt gemaakt en vrijgegeven.  

Hier aangeven hoe verdere aanpak zal gebeuren: wie, wat, wanneer, hoelang,.. Mogelijk verwijzen naar 

webpagina gemeente waarop plan met contour verontreinigd gebied staat of zal komen te staan.   

 

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels 

inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt. Door bovenstaande instructies op te volgen, voorkomt u dat u in deze 

fase van de brand (het opruimen) in contact komt met asbestvezels die vrijkomen bij het kapot trappen van het puin of de 

brokstukken. 

 

Heeft u n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente (tel. 

nr., e-mail). 

Vriendelijke groet 

Handtekening Burgemeester 



Briefhoofd stad/gemeente 

Voorbeeldbrief ikv asbestbrand  

CATEGORIE III: emissie van asbest buiten het pand/terrein in woongebied, 

werkgebied of recreatiegebied  

Berichtgeving nadat het terrein weer is vrijgegeven 

 

 

Aan de bewoners van de straat/wijk/.. 

 

 

Onderwerp xx/xx/20xx 

 

Verspreiding asbesthoudend materiaal in de omgeving van de woning/de schuur/het bedrijf in de xxstraat nr ..  

 

 

Beste mevrouw/heer, 

 

Op ..dag ../../201..  omstreeks .. uur is er brand geweest in een woning/een schuur/een bedrijf  in de ..straat/laan. 

Hierbij is in uw buurt asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Het aanwezige asbest is ondertussen opgeruimd en de 

asbestdeskundige  heeft het terrein inmiddels terug vrijgegeven. Dit betekent dat er geen verdere instructies nodig zijn om 

contact met de asbestvezels te voorkomen.  

 

Er is een kleine kans dat u in de loop van de komende maanden toch nog asbesthoudende brokstukken vindt. U mag deze zelf 

verzamelen en in een afgesloten luchtdichte zak naar het containerpark brengen. Breek de brokstukken niet want dan komen er 

asbestvezels vrij die u kan inademen. Maak het materiaal nat en doe wegwerphandschoenen aan bij het opruimen, zo bent u 

het beste beschermd. 

 

Als u toch nog regelmatig brokstukken vindt, meld dit dan bij de milieudienst van de gemeente. 

 

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels 

inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt. Toch vergroot deze brand nauwelijks de kans op gezondheidseffecten. 

Maar uit voorzorg vermijdt u best altijd zoveel mogelijk contact met dit materiaal. 

 

Heeft u n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van de gemeente (tel. 

nr., e-mail). 

 

Vriendelijke groet 

 

 

Handtekening Burgemeester 


