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Asbest op je dak?
Ben jij als huiseigenaar al door de gemeente op de
hoogte gebracht van een vermoedelijk asbestdak bij
jouw woning of denk je zelf dat je een asbestdak hebt?
Lees in deze folder wat je kunt doen!
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Waarom moet asbest verwijderd worden?
asbest
Sinds 1993 is het gebruik van asbesthoudende
materialen verboden. Maar op veel daken is het nu nog
aanwezig. De levensduur van asbesthoudend materiaal
in de buitenlucht is beperkt. Hoe ouder het dak, hoe
meer kans op verwering waardoor de schadelijke
asbestdeeltjes vrij kunnen komen.
Sommige van deze asbestdeeltjes kunnen op termijn
schadelijk zijn voor je gezondheid. De overheid is van
plan vanaf 2024 de aanwezigheid van deze
daken te verbieden.

asbest

asbest

GEU 1654 Astbestdak Handout A5_V7.indd 6

04-12-17 16:19

Nu al actie ondernemen

2024

Als eigenaar ben je zélf verantwoordelijk voor de
verwijdering van asbest. De gemeente gaat je vanaf nu
helpen om vóór 2024 jouw asbestdak te verwijderen.
Nu al? Ja, want het lukt niet om alle asbestdaken in
één keer te verwijderen. En richting 2024 zal je zien
dat door de stijgende vraag voor verwijdering, ook de

ASBEST
verwijdering
bedrijven minder wordt. Ook kun
je nu al geld gaan

prijs zal stijgen en de beschikbaarheid van deskundige
reserveren en kijken naar het verwijderen met buren
om de kosten te verlagen.

ASBEST
verwijdering
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Je wilt aan de slag?
Wil je het asbestdak verwijderen? Maak dan eerst een
afspraak met een inspecteur van de gemeente. Deze
komt kosteloos bij je langs om te beoordelen of het echt
om een asbestdak gaat. Ook kan hij je adviseren over
duurzame vervangende dakbedekking.

3 manieren
Er zijn 3 manieren om jouw asbestdak te vervangen:
● zelf doen (alleen bij oppervlakte kleiner dan 35 m2)
● samen doen (alleen bijASBEST
oppervlakte kleiner dan 35 m2)
verwijdering
● laten doen (saneren)

Kijk op utrecht.nl/asbestdak voor een duidelijke
instructiefilm over asbestverwijdering
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ASBEST
verwijdering

handschoenen

veiligheidsbril

Ben je huiseigenaar en is jouw asbestdak >35m2
schoenkappen

Als het dak groter dan 35m2 is, ben je verplicht het te
instructievideo

inpakmateriaal

mondkapje

overall

laten verwijderen

HET ASBESTDAK DOOR EEN SANEERDER
LATEN VERWIJDEREN
● Je schakelt zelf een saneerder in, die je helemaal
ontzorgt
● Je kunt gebruik maken van landelijke subsidies
● Het gecertificeerde saneringsbedrijf zorgt voor een
juiste administratieve afhandeling
● Het gecertificeerd bedrijf zorgt ervoor dat het
asbestdak op een veilige manier verwijderd én
afgevoerd wordt
● Je kunt bij de gemeente terecht voor eventuele
vragen en informatie. De inspecteur kan je adviseren
over duurzame vervangende dakbedekking
ASBEST

ASBEST
verwijder
ASBEST
verwijdering

Collectief

Kijk voor meer informatie, de animatie, de asbestophaaldagen in
de wijk én voor het maken van een afspraak met een inspecteur op
www.utrecht.nl/asbestdak
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schoenkappen

schoenkappen

inpakmateriaal

inpakmateriaal

mondkapje

mondkapje

overall

overall

Ben je huiseigenaar en is jouw asbestdak <35m2
instructievideo

kies dan uit de volgende mogelijkheden:

1

HET ASBESTDAK ZELF VERWIJDEREN
Belangrijk: Meld altijd bij de gemeente dat je je asbestdak
wilt verwijderen. Zie www.utrecht.nl/asbestdak
● Een inspecteur beoordeelt ter plaatse en adviseert over
de wijze van verwijdering
● Ook geeft de inspecteur advies over duurzame vervangende
dakbedekking zoals zonnepanelen en groene daken
● Als je toestemming hebt gekregen van de inspecteur
het dak zelf te verwijderen dan krijg je 2 gratis sets met
beschermingsmiddelen en verpakkingsmateriaal waarmee
je de asbestplaten zelf moet afvoeren bij een van de
Utrechtse afvalscheidingsstations
● Je kunt gebruik maken van een gratis
aanhangwagen waarmee je de
asbestplaten kunt vervoeren
● Je kunt gebruik maken van de
asbestophaaldag in jouw wijk. Tijdens deze ophaaldag komen
we langs om je ingepakte asbestplaten op te halen
ASBEST

ASBEST
verwijdering

ASBEST
verwijdering

Collectief

ASBEST
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instructievideo

instructievideo

instructievideo

overall

2

3
ASBEST
verwijdering

ASBEST
verwijdering

DE ASBESTDAKEN SAMEN MET BUREN OF STRAAT ZELF
VERWIJDEREN
● Een inspecteur beoordeelt ter plaatse en adviseert over
wijze van verwijdering
● Ook geeft de inspecteur advies over duurzame vervangende
dakbedekking zoals zonnepanelen en groene daken
● Je krijgt kosteloos een afsluitbare container ter beschikking
instructievideo
waarin je de asbestplaten kwijt kunt
● De container wordt opgehaald en afgevoerd door
Stadsbedrijven
DE ASBESTDAKEN LATEN VERWIJDEREN DOOR EEN
SANEERDER
Je hebt te horen gekregen van de inspecteur dat je het asbestdak
niet zelf mag verwijderen of je wilt het liever laten verwijderen?
● Je schakelt zelf een erkend saneringsbedrijf in die het
asbestdak verwijderd. Gecertificeerde bedrijven kan je
vinden op: www.ascert.nl
● Het gecertificeerde saneringsbedrijf zorgt voor een juiste
administratieve afhandeling
● Het gecertificeerd bedrijf zorgt ervoor dat het asbestdak op
een veilige manier verwijderd én afgevoerd wordt. Je kunt
gebruik maken van de landelijke subsidie. www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
Collectief
Collectief
● De inspecteur kan je adviseren over duurzame vervangende
dakbedekking

EST
wijdering

Collectief

ASBEST
verwijdering
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