
U wilt asbest van het dak verwijderen? 

 

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Tot 1994 is asbest 
toegepast in en buiten gebouwen. Vanaf 2024 zijn 
asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod geldt 
alleen voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat 
met de buitenlucht. Voorbeelden hiervan zijn golfplaten 
en dakleien. Als u eigenaar bent van een gebouw met 
asbesthoudende dakbedekking, bent u zelf 
verantwoordelijk voor het verwijderen van deze 
dakbedekking. U moet dit doen voor 1 januari 2024.  
 
Voordat u asbest gaat verwijderen, moet u dat vooraf 
melden bij de gemeente. Dit doet u door digitaal een 
sloopmelding in te dienen via het Omgevingsloket online 
(OLO) www.omgevingsloket.nl. Op het formulier vermeldt u 
wat u gaat slopen. Ook geeft u aan om wat voor soort en 
hoeveel asbest het gaat. Daarnaast geeft u door bij de 
sloopmelding:  
 uw naam en adres (gebouweigenaar) 
 naam en adres van degene die het asbest gaat 

verwijderen 
 de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen 
 de manier waarop u asbest gaat verwijderen 
 
Een sloopmelding kost u niets. Hebt u geen internet? Dan 
kunt u bellen met gemeente Twenterand, telefoon (0546) 
840 840. 
 
Minimaal 4 weken voordat u met het sloopwerk begint 
doet u een sloopmelding. Soms kunt u de melding 5 
werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan 
bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te 
staan. De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor 
particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om 
het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in 
een ander materiaal (hechtgebonden asbest). 
 
Uw melding wordt gecontroleerd door de gemeente. Een 
medewerker van de gemeente kan contact met u opnemen. 
Ook kan een gemeentelijke toezichthouder een controle 
uitvoeren.  

Als de melding akkoord is, krijgt u een bevestiging van 
ontvangst van een volledige sloopmelding.  
Alleen particulieren kunnen asbestafval tot 35 m² brengen 
tijdens de openingstijden van de Milieustraat. Anders moet 
het door een erkend gecertificeerd bedrijf worden 
weggehaald. En gelden andere eisen voor een 
sloopmelding. De openingstijden van de Milieustraat zijn: 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 en van 
13.00 - 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op: 
www.twenterand.nl/milieustraat.  
 
U mag als particulier maximaal 35 m² asbesthoudend 
materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als 
het gaat om hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden 
asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal.  
Ook mag u het materiaal alleen zelf verwijderen als het met 
schroeven vastzit. Zodat u het asbest bij het verwijderen 
niet beschadigt. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen 
komen. Als de asbestvezels vastzitten is de kans klein dat 
asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als er 
asbestvezels vrij komen. Dit kan voorkomen als het asbest 
niet op correcte manier wordt verwijderd. Daarom is het ook 
verboden om asbest te verwerken en te bewerken, zoals 
boren, zagen of breken. 
Op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-
verwijderen-asbestdaken leest u hierover meer. 
 
Vanaf 1 mei 2018 mogen particulieren maximaal 35 m² 
asbest gratig brengen naar de Milieustraat, Aziëlaan 14 in 
Vroomshoop. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. U 
moet particulier zijn. U mag maximaal 35 m² asbest 
aanbieden met een maximaal gewicht van 525 kg. Het 
asbest dat u aanbiedt mag alleen geschroefde (niet 
gespijkerde) asbesthoudende platen waarin asbestvezels 
hechtgebonden zijn. Geen dakleien. Het asbest mag alleen 
afkomstig zijn van een woning of een bijgebouw.  
 
Eventueel hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. 
Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau 
zijn. Particulieren die maximaal 35 m² asbesthoudende 
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golfplaten die geschroefd zijn, willen verwijderen, hebben 
geen asbestinventarisatierapport nodig. Tenzij u gebruik 
maakt van de subsidie van RVO. Dan hebt u wel een 
asbestinventarisatierapport nodig. U mag het  
asbesthoudende afval dan niet naar de Milieustraat 
brengen.  
 
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen als u als 
particulier maximaal 35 m² asbestafval wilt brengen: 
1. Voordat u het asbest verwijdert, kunt u op vertoon van 

de bevestiging ontvangst volledige sloopmelding bij de 
Milieustraat een asbestsaneringspakket ophalen. Dit is 
inclusief een big bag. 

2. U hebt het asbest ingepakt in een zogenaamde asbest 
big bag voordat u het vervoert. Het is niet toegestaan het 
asbest bij de Milieustraat in te pakken. De asbest big bag 
is onderdeel van het asbestsaneringspakket. Dit kan 
gratis tegen vertoon van de sloopmelding en de 
milieupas bij de Milieustraat worden afgehaald. De 
verpakking moet voldoen aan de richtlijnen. Bij de 
Milieustraat wordt beoordeeld of het aangeboden asbest 
voldoet aan de voorwaarden van de acceptatie 
sloopmelding. Kapotte verpakkingen worden geweigerd. 

3. U bent in het bezit van een bevestiging ontvangst 
volledige sloopmelding. U hebt daarbij twee 
registratieformulier ontvangen. Bij het aanbieden van 
asbest bij de Milieustraat, Aziëlaan 14 in Vroomshoop 
neemt u de acceptatie sloopmelding met de 
registratieformulieren mee. Op beide 
registratieformulieren wordt door de medewerker van de 
Milieustraat de aangeboden hoeveelheid asbest 
genoteerd. Eén registratieformulier komt in de 
administratie van de Milieustraat; het andere formulier 
neemt u zelf weer mee. Biedt u asbest aan in 
verschillende partijen dan moet u uw eigen formulier bij 
iedere aflevering meenemen. De aangeboden 
hoeveelheid wordt dan telkens op beide formulieren 
aangetekend. Uw eigen registratieformulier is het bewijs 
dat u uw asbest op een legale manier heeft afgevoerd.  

 
Neem geen risico! 
Draag bij het verwijderen van asbest altijd een mondkap. 
Zorg dat het asbest niet breekt bij de verwijdering. Hebt u in 
of rondom uw woning asbesthoudend materiaal dat 
verweerd of beschadigd is? Dan raden wij u aan om dit door 
een erkend bedrijf te laten verwijderen en afvoeren. 

Asbesthoudende platen verweren vooral in de open lucht. 
Bij het verwijderen van deze verweerde en/of kapotte 
platen is de kans groter dat er schadelijk asbest vrij komt.  
 
Tips 
Als u zelf het asbest verwijderd, let dan op de volgende 
punten: 
 Zorg dat het asbest voor het verwijderen vochtig is 

gemaakt om eventuele stofvorming te voorkomen. 
 Draai de bouten los en probeer de platen zo heel 

mogelijk (zonder breuk) te verwijderen. 
 Hoewel dit niet verplicht is, adviseren wij u om een 

wegwerpoverall en persoonlijke beschermingsmiddelen 
(p3-stofmasker en handschoenen) te gebruiken. 

 Denk aan uw veiligheid. Dus zorg dat u veilig kan werken 
op het dak.  

 Op vertoon van het meldingsformulier en de milieupas 
kunt u bij de Milieustraat gratis een 
asbestsaneringspakket ophalen. In het pakket zitten 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 
De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak 
met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt in 
aanmerking komen voor subsidie. Maar dan moet u de 
werkzaamheden laten uitvoeren door een gecertificeerd 
asbestsaneringsbedrijf. Dakbeschot komt niet in aanmerking 
voor deze regeling.  
 
Meer informatie vindt u op: 
www.twenterand.nl/asbestvanhetdak 
 
Hebt u vragen? 
Als u nog vragen hebt over het aanbieden van asbestafval, 
kunt u contact opnemen met gemeente Twenterand, 
telefoon (0546) 840 840. 
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