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De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leef

omgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te 

maken. Het asbestattest bijvoorbeeld is een 

stapje in de goede richting. Sinds 23 november 

2022 moeten woningen die gebouwd werden 

vóór 2001 verplicht over een asbestattest 

beschikken als ze van eigenaar veranderen. 

Het vervolg? Tegen 2034 moeten de meest  

risicovolle asbesttoepassingen worden weg

genomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. 

Tegen 2040 moeten alle andere asbest

toepassingen in slechte staat verwijderd zijn. 

Als afvalintercommunale speelt IVAGO een 

actieve rol in dit verhaal.



1   WAT IS ASBEST?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de 

woningbouw werd gebruikt, omdat het bestand 

is tegen hoge temperaturen en goed isoleert.  

Denk aan dakleien, golfplaten of gevelbekleding. 

Ook in bloempotten, vloertegels of keuken

platen werden asbestvezels verwerkt.

Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende 

materialen te produceren, te verhandelen of te 

hergebruiken. Het inademen van veel asbest

vezels kan namelijk leiden tot ziektes als 

asbestose en longkanker. Hoe ouder de 

gebouwen waarin asbest aanwezig is, hoe 

groter de kans dat de schadelijke asbestvezels 

bloot komen te liggen en zich net als stof in  

de lucht beginnen te verspreiden – onzichtbaar 

voor het blote oog.

In woningen die vóór 2001 werden gebouwd  

of verbouwd, is de kans reëel dat er asbest

houdende materialen aanwezig zijn.

GESCHATTE HOEVEELHEDEN ASBESTHOUDENDE 
MATERIALEN IN VLAAMSE GEBOUWEN ANNO 2019

SCHOLEN

114.000 TON

HUIZEN EN

APPARTEMENTEN

865.000 TON

LAND EN 

TUINBOUW

518.000 TON

BEDRIJVEN

689.000 TON

OVERHEIDS

GEBOUWEN

143.000 TON

NUTSLEIDINGEN

(ONDERGRONDS)

40.000 TON

TOTAAL 

GEBOUWEN

2.329.000 TON
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2   HOE VERWIJDER  
 JE ASBEST?

BEN JE AAN HET VERBOUWEN OF AAN HET RENOVEREN, EN GAAT  

HET OM EEN WONING DIE DATEERT VAN VÓÓR 2001? WEES WAAKZAAM, 

WANT DE KANS IS GROOT DAT HET DAK EN/OF DE GEVELBEKLEDING 

ASBEST BEVAT. ZEKER KUNSTLEIEN EN GOLFPLATEN DIE VÓÓR 1990 

WERDEN GEPLAATST, BEVATTEN ALTIJD ASBEST.

STOP DE WERKEN!

Stuit je tijdens je verbouwingen op asbest,  

leg dan meteen de werkzaamheden stil. 

Asbest houdend materiaal dat in slechte staat 

is, of asbestvezels die bloot komen te liggen, 

zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Het is dus 

noodzakelijk dat je eerst de juiste voorzorgs

maatregelen neemt voor je de asbesthoudende 

materialen verwijdert of laat verwijderen.

KIES EEN GESPECIALISEERDE  
AANNEMER …

Laat je het verwijderen van asbest liever  

aan iemand anders over? Schakel dan een  

aannemer in wiens werk nemers een attest 

‘eenvoudige handelingen’ hebben.

… OF DOE HET ZELF

Belangrijk: particulieren mogen enkel asbest in 

vaste vorm verwijderen! Het gaat om zogeheten 

gebonden asbest, waarbij de vezels ingesloten 

zijn in een ander materiaal, zoals cement. 

Gebonden asbest tref je bijvoorbeeld aan  

in golfplaten, afvoerbuizen, schouwen, 

verluchtings buizen, dakleien en bloem bakken. 

Neem je voorzorgsmaatregelen voor je begint 

met het verwijderen ervan!

Scan deze  
QR-code  
voor allerlei  
nuttige tips.

Scan deze QR- 
code voor een  
lijst van erkende  
asbest- 
verwijderaars.

ASBEST 

HERKENNEN
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DE VOORBEREIDING

• Draag altijd een mondmasker, 

weg werp overall, handschoenen 

en afspoelbare schoenen.

• Sluit ramen en deuren als je 

asbest wegneemt uit een 

gebouw. Schakel ook het  

ventilatiesysteem uit.

• Dek de vloer en andere materialen goed  

af met folie om loskomende stukken op  

te vangen.

• Minderjarigen mogen niet in de nabijheid  

van asbestwerken komen! 

HOU HET VEILIG

• Vermijd stof door het asbest te 

bevochtigen of te fixeren.

• Demonteer asbestelementen 

door ze één voor één met de hand  

los te maken of los te schroeven.

• Gebruik daarom alleen  

handwerktuigen en geen  

mechanische werktuigen  

als zagen, boor en schuur

machines of slijpschijven.  

Mechanische werktuigen 

maken asbest vezels los  

en dat is gevaarlijk.

• Breek het asbest niet.

• Gooi het asbest nooit  

op de grond, maar leg  

het voorzichtig neer.

HOE VERWIJDER JE ASBEST?
(VERVOLG)
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EN POETSEN DOE JE ZO

• Heb je binnenshuis asbest verwijderd?  

Stofzuig niet! Stofzuigen zorgt ervoor dat 

asbestvezels opnieuw in de lucht terecht

komen. Maak dus alles schoon met water. 

Verpak gebruikte dweilen of doeken samen 

met je asbestafval. Verlucht het gebouw 

nadien goed.

• Verpak je asbestafval op de juiste manier. 

(zie hoofdstuk 3: Wat doe je met afval  

van asbest?)

• Vouw de verontreinigde afdekfolies op en 

verpak ze samen met je asbestafval. 

• Reinig de balken waarop de platen bevestigd 

waren met een natte doek.

• Reinig al je werkmateriaal, inclusief je ladder.

• Spoel je schoenen buiten af.

• Doe je wegwerpoverall en je stofmasker  

pas helemaal op het laatst uit en verpak  

ze eveneens samen met je asbestafval.

Aan het IVAGO-onthaal 
in de Proeftuinstraat 
verkopen we speciale 
beschermingskits  
voor als je zelf asbest 
wil verwijderen. 

Eén kit bevat
 • 1 paar wegwerp-
handschoenen

 • 1 FFP3-mondmasker
 • 1 wegwerpoverall

Meer info: 
www.ivago.be/dienst/ 
asbest-bescherming

KOOP JE 
BESCHERMINGS-

KLEDIJ BIJ IVAGO
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3  WAT DOE JE MET 
AFVAL VAN ASBEST?

OPTIE 1: INZAMELING ASBEST 
BIJ JOU THUIS

BEGIN FEBRUARI 2023 IS IVAGO GESTART MET EEN NIEUWE SERVICE: DE INZAMELING 

VAN ASBEST BIJ JOU THUIS. ZO WORDT HET NOG EENVOUDIGER OM JE ASBESTAFVAL 

OP EEN CORRECTE EN VEILIGE MANIER AAN TE BIEDEN. HOE EN WANNEER KAN JE 

ASBEST KLAARZETTEN VOOR ONZE OPHAALPLOEGEN? VOLG ONS STAPPENPLAN!

STAP 1: KOOP DE JUISTE ZAKKEN

Voor het aanbieden van asbestafval bij jou 

thuis hebben we speciale asbestzakken.  

Die zakken kan je kopen aan het onthaal  

van IVAGO in de Proeftuinstraat. Dat kost je  

30 euro per zak en je betaalt via Bancontact.  

Bij de aankoop van asbestzakken krijg je  

gratis twee beschermingskits, zodat je  

het asbest bij jou thuis op een veilige manier 

kunt verwijderen. 

Er zijn twee soorten asbestzakken, dus kies  

de juiste zak voor jouw asbestafval:

• Plaatzakken: een rechthoekige plaatzak  

kan je vullen met asbestgolfplaten;

• Kuubzakken: een vierkante kuubzak of bigbag 

kan je vullen met asbesthoudende leien, 

bloembakken, afvoerbuizen, gevel tegels, 

schoorstenen uit asbestcement.

PLAATZAK

L 310 x B 110 x H 30 cm

KUUBZAK
L 90 x B 90 x H 120 cm
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STAP 2: KIES DE JUISTE PLEK

Je vult je asbestzak(ken) best meteen op  

de juiste plek: daar waar je ze wil klaarzetten 

voor onze ophaalploegen. Let wel op: onze 

kraan wagen heeft een maximaal bereik van 

4 meter, dus plaats je asbestzakken maximaal  

4 meter van de plek waar onze kraanwagen  

kan halthouden aan jouw woning. Zorg ook  

voor 8 meter vrije ruimte in de hoogte: kijk  

uit voor bomen, kabels …). 

Vermijd zo veel als mogelijk om je asbest

zakken op de openbare weg of op het voetpad 

te plaatsen. Lukt dat niet? Vraag dan een  

vergunning voor een werfzone aan via deze 

QRcodes:

Doe dat tijdig, want de behandeling van je  

aanvraag voor een vergunning duurt 10 tot  

21 dagen. Verwijder eventuele obstakels die 

onze kraanwagen kunnen hinderen.

STAP 3: MAAK  
EEN AFSPRAAK

De ophaling van asbestafval 

bij jou thuis gebeurt enkel  

op afspraak. Om een ophaling in te plannen, 

surf je naar www.ivago.be/dienst/asbest- 

bescherming. Daar vind je een web formulier  

dat je kunt invullen om de ophaling in te 

plannen. Geef bij het invullen van het web

formulier duidelijk aan waar je asbestzakken 

zullen klaarstaan voor onze kraanwagen.
 
 

STAP 4: CHECK  
JE MAILS

Heb je ons webformulier  

ingevuld om de ophaling van  

je asbestafval in te plannen? Prima! Hou er wel 

rekening mee dat je afspraak pas vastligt als je 

van IVAGO een bevestigingsmail ontvangt. In die 

mail vermelden we de week waarin de ophaling 

van jouw asbestafval staat ingepland.

 

 

STAP 5: ZET JE 
ASBESTAFVAL 
KLAAR VOOR ONZE 
OPHAALPLOEGEN

Zet je asbestzak(ken) klaar vanaf 6 uur  

’s morgens in de week waarin de ophaling van 

jouw asbestafval gepland staat. Per woning  

kan je maximaal zes asbestzakken aanbieden  

in de periode 20232025.

GENT DESTELBERGEN

min. 8 m

max. 4 m

111 12

6 57

210

48

39

@
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1. Een gevulde asbestzak weegt gemakkelijk 500 kilo.  

Je vult de zak dus best op de plaats waar je hem  

zal klaarzetten voor de kraanwagen van IVAGO.  

Zorg ervoor dat je asbestzak zeker niet meer  

weegt dan 750 kilo.

2. Rangschik je asbestafval zorgvuldig in de asbest zak(ken).  

Doe je dat niet, dan zal je de zak niet maximaal kunnen  

vullen. Of je asbest zak scheurt. Gescheurde zakken worden 

niet meegenomen, dus in dat geval zal je een nieuwe  

asbestzak moeten kopen.

3. Leg de draaglinten na het vullen boven op je asbestzak,  

zodat de kraanwagen ze gemakkelijk kan optillen.

4. Knoop je asbestzak(ken) zorgvuldig dicht, om te vermijden dat 

gevaarlijke asbestdeeltjes zich verspreiden bij het ophalen en 

tijdens het transport naar een gespecialiseerde stortplaats.

ASBESTAFVAL

KLAARZETTEN? 

ZO DOE JE DAT!
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ZO GEBRUIK JE EEN KUUBZAK

Enkel voor kleinere stukken asbest afval:  
dakleien, buizen, tegels, bloembakken …

1. Vouw de kuubzak aan de bovenkant 

open. De binnenkant bevat een 

plastic folie.

2. Stop je asbestafval in de kuubzak.

3. Stop je gebruikte mondmasker, 

wegwerp overall en wegwerp

handschoenen ook in de kuubzak.

4. Doe hetzelfde met je gebruikte  

beschermfolie en poetsdoeken.

5. Knoop de kuubzak bovenaan dicht.
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ZO GEBRUIK JE EEN PLAATZAK

Enkel voor asbestgolfplaten.

1. Vouw de plaatzak open.

2. Test de rits van de zak vóór je hem opvult. 

Signaleer een eventueel defect meteen  

aan IVAGO.

3. In de plaatzak ligt een plastic folie.  

Vouw ook die open.

4. Liggen de draaglinten onder de plaatzak, 

dan kan de zak niet worden opgetild door 

onze kraanwagen. Maak de draaglinten  

dus vrij en zorg ervoor dat ze niet onder  

de zak liggen.

5. Stapel je asbestgolfplaten voorzichtig in  

de zak en zorg dat ze in elkaar passen. 

Stapel ze zorgvuldig op elkaar om te  

vermijden dat je plaatzak scheurt.
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6. Sluit de binnenflap.

8. Sluit de buitenflap en rits de zak dicht.  

Laat nog een stukje open.

10. Leg alle linten boven op de plaatzak.

9. Stop je gebruikte mondmasker, weg werp

overall en wegwerphandschoenen ook in  

de plaatzak. Doe hetzelfde met je gebruikte 

beschermfolie en poets doeken. Sluit daarna 

de plaatzak volledig af met de rits.

7. Knoop eerst de blauwe linten dicht.  

Knoop daarna de groene linten dicht.

IVAGO sloot een samenwerkings overeenkomst af met de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. De bedoeling is om het 
ophalen van asbestafval de komende jaren eenvoudiger te maken. Het 
project loopt drie jaar, van 2023 tot 2025, en wordt dan geëvalueerd. 

EEN PROJECT

VAN 3 JAAR
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3  WAT DOE JE MET 
AFVAL VAN ASBEST?

OPTIE 2: MET ASBEST 
NAAR HET RECYCLAGEPARK

Met asbestafval kan je ook terecht op  

de recyclageparken van IVAGO die over  

een weegbrug beschikken:

1. Recyclagepark Proeftuinstraat

2. Recyclagepark Gaardeniersweg

3. Recyclagepark Drongen (Koninginnelaan)

4. Recyclagepark Oostakker (Lourdesstraat)

5. Recyclagepark Destelbergen (Stapsteenweg)

Ook hier gaat het enkel om asbest in vaste vorm: 

zogeheten gebonden asbest, waarbij de vezels 

ingesloten zijn in een ander materiaal, zoals 

cement. Gebonden asbest tref je bijvoorbeeld 

aan in golfplaten, afvoerbuizen, schouwen,  

verluchtingsbuizen, dakleien en bloembakken. 

HOE GA JE TE WERK?
1. Verpak je asbestafval luchtdicht: leg het 

voorzichtig in een doorzichtige zak of folie 

van minimaal 100 micron dik. Breek je 

asbest afval zeker niet verder in stukken. 

2. Plak de zak(ken) of folie(s) goed dicht.

3. Druk bij de ingang van het recyclagepark  

op de knop ‘Asbest’ van de toegangszuil. 

Een parkwachter helpt je verder.

4. Plaats je verpakte asbestafval voorzichtig  

in de juiste container. Maak je zak(ken)  

of folie(s) zeker niet leeg! 

5. Sluit de container na gebruik. 

HOEVEEL KOST HET?
Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kilogram hecht

gebonden asbest gratis afleveren. Bied je  

meer aan, dan betaal je volgens de geldende  

tarieven, in functie van de gemeente waar  

je woont. Meer info: www.ivago.be/dienst/ 

asbestbescherming. 

KOOP DE JUISTE ZAKKEN BIJ IVAGO
Aan het IVAGOonthaal in de Proeftuinstraat  

kan je de juiste zakken kopen om je asbestafval 

in te verpakken:

• kleine zakken (80 x 120 cm) 

• grote zakken (120 x 220 cm) 

Meer info: www.ivago.be/dienst/

asbestbescherming.
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Asbest in losse vorm, zoals spuitasbest rond 

verwarmingsbuizen, kan je NIET laten ophalen 

door IVAGO. Asbest in losse vorm kan je ook 

NIET naar het recyclagepark brengen.  

Je moet het laten verwijderen door een  

gespecialiseerde firma. Op www.ivago.be/

dienst/asbest-bescherming vind je een  

overzicht van erkende asbestverwijderaars.

Toepassingen met los asbest bevatten erg  

hoge concentraties van asbestvezels.  

Dat maakt ze heel gevaarlijk. Nietgebonden 

asbestmaterialen zijn namelijk gevoeliger  

voor beschadigingen en laten makkelijk  

asbestvezels los. 

Ben je van plan om asbest in losse vorm uit  

je woning te laten verwijderen door een 

erkende asbest verwijderaar? In samenwerking 

met de OVAM helpt de Stad Gent eigenaars en 

huurders van een gebouw op Gents grond

gebied met een premie. De premie kan  

oplopen tot de helft van de kostprijs van  

de werken, met een maximum van 4.000 euro 

voor eigenaars en huurders van een 

eengezinswoning. 

De premie geldt alleen als de werken worden 

uitgevoerd via de Stad Gent en wordt recht

streeks via je factuur verrekend.

5  VRAAG JE PREMIE AAN

4  WAT MET ASBEST  
IN LOSSE VORM?

Meer  
informatie  
vind je via  
deze QR-code.

ENKEL 
IN GENT!
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Asbest is een gevaarlijke stof, dus spring  

er altijd voorzichtig mee om. Heb je vragen 

over asbest, of over hoe je asbest moet  

verwijderen? Je vindt alle info terug op  

www.ivago.be/dienst/asbest-bescherming. 

Of raadpleeg onze afvalgids via  

www.ivago.be/afvalgids.

Proeftuinstraat 43

9000 Gent

09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be

www.ivago.be/dienst/asbest-bescherming
www.ivago.be/afvalgids
mailto:info%40ivago.be%20?subject=
http://www.ivago.be

