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Wet- en Regelgeving 

Asbest 

 

 
 
 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal kleine naaldachtige vezels. Deze vezels zijn zo klein dat 
ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot grote 
gezondheidsrisico’s.  
 
Asbest mag sinds 1994 niet meer verkocht, toegepast of bewerkt worden. Het is wel goed mogelijk dat 
in Scoutinggebouwen die gebouwd zijn voor 1994 nog asbesttoepassingen aanwezig zijn. Dit infoblad 
is bedoeld om bestuur en beheerders van Scoutingaccomodaties een inzicht te geven in het 
onderwerp Asbest in en om Scoutingaccomodaties. 
 
Slopen of verbouwen 
Asbest is toegepast in eindeloos veel bouwmaterialen. Dit maakt het lastig om van bouwmaterialen in 
te schatten of ze asbestverdacht zijn of niet. Het vaststellen of een asbestverdacht materiaal ook 
daadwerkelijk asbest bevat, kan alleen maar door laboratoriumonderzoek. Daarom is het  in 
Nederland verplicht om voorafgaand aan sloop- of (grootschalige)verbouwingswerkzaamheden een 
asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat 
mensen tijdens deze werkzaamheden bloot worden gesteld aan asbestvezels. Dit geldt uiteraard niet 
voor gebouwen die vanaf 1994 zijn gebouwd. Uit de asbestinventarisatie volgt een 
asbestinventarisatierapport. Hierin staan alle asbesthoudende materialen die in het onderzochte 
(gedeelte van een) gebouw zijn aangetroffen opgesomd en het dient als basis voor een gecertificeerd 
saneringsbedrijf dat het asbesthoudende materiaal weg kan halen. 
 
Niet slopen of verbouwen 
In Nederland geldt (nog) geen verwijderingsplicht voor asbesthoudende toepassingen. Toch kan het in 
sommige gevallen wel noodzakelijk zijn om actie te ondernemen, ook al heb je geen sloop- of 
verbouwplannen. 
In de meeste gevallen zitten de asbestvezels stevig  ‘gebonden’ in een materiaal waardoor ze niet in 
de lucht terecht kunnen komen en dus ook niet ingeademd kunnen worden. Er is dan geen direct 
gevaar. Wanneer deze materialen beschadigd raken (een scout slaat hard met een bezem tegen een 
asbesthoudende gevelplaat) of wanneer ze sterk verweerd zijn (het asbesthoudende golfplaten dak 
dat dag in dag uit bloot wordt gesteld aan weer en wind) kan er wel een risico optreden. Daarnaast 
zijn er ook asbesttoepassingen waarbij gebruik gemaakt is van minder (goed) bindmiddel, waardoor 
de asbestvezels nog sneller in de lucht kunnen komen. 
 
Het is daarom belangrijk om te weten of, en zo ja waar, er in jouw Scoutingaccommodatie  asbest is 
toegepast. Alleen dan kun je voorkomen dat er door ongelukken of onwetendheid problemen 
ontstaan. Je voorkomt dan niet alleen dat er mensen aan asbest worden blootgesteld, maar je 
bespaart ook een hoop kosten; het in kaart brengen en opruimen van beschadigde 
asbesttoepassingen (een zogenaamde asbestverontreiniging) is een zeer kostbaar werk. Wanneer 
gebruikers of bezoekers van je gebouw aan asbest worden  blootgesteld kan dit ook nog eens leiden 
tot erg vervelende juridische problemen. Kortom; ook in dit geval geldt dat voorkomen beter is dan 
genezen! 
 
Asbesthoudende dakbedekking 
Indien er op je Scoutinggebouw asbest(verdachte) dakbedekking is toegepast (denk aan golfplaten en 
dakleien) vraagt dit extra aandacht. Er is in Nederland wettelijk bepaald dat je vanaf 2024 geen 
asbestdak meer mag hebben. Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd 
bedrijf dat zich moeten houden aan strikte wet- en regelgeving. Dat maakt het een kostbare 
aangelegenheid. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk na te gaan denken over de 
financiering hiervan. Des te meer omdat de verwachting is dat asbestverwijdering er zeker niet 
goedkoper op zal worden door de alsmaar strenger wordende wet- en regelgeving en de toenemende 
(werk)druk op asbest verwijderingsbedrijven richting 2024. 
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Asbest bij de buren 
Het komt regelmatig voor dat asbest(daken) door incidenten zoals brand of storm beschadigd raken. 
Het asbest kan zich daarbij over tientallen meters verspreiden en dus ook op het terrein van anderen 
terecht komen. In Nederland is het zo geregeld dat de eigenaar van de grond waar het 
asbesthoudend materiaal terecht komt de kosten moet dragen voor het  opruimen en dus niet de 
eigenaar van het gebouw waar het asbest vandaan is gekomen.  Veel milieuschade- en 
opstalverzekeringen dekken deze kosten niet. Staat er bij jouw Scoutingaccommodatie in de buurt een 
pand met een asbest(verdacht)dak? Dan doe je er dus goed aan om te checken of je verzekering de 
gevolgschade van een asbestbrand dekt. 
 
Belangrijk 
Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je niet zelf aan de slag gaat met het bewerken of verwijderen 
van asbest(verdacht)materiaal. Je neemt niet alleen een groot risico met je eigen gezondheid, maar 
ook met die van anderen die later hetzelfde gebouw of terrein bezoeken. Daarnaast wordt er streng 
gehandhaafd op het sjoemelen met asbest. Hier worden zelfs celstraffen voor uitgedeeld. Vraag 
daarom altijd advies aan een deskundige partij.  
 
Meer info 
Heb je asbest(verdacht)materiaal in jouw Scoutinggebouw en wil je weten hoe hier mee om te gaan, 
of wil je om een andere reden meer info over asbest in en om het Scoutinggebouw? Dan kun je 
contact opnemen met de accommodatieconsulenten van Scouting Nederland. 
 
Contact accommodatieconsulenten: 
accommodaties.materiaal@support.scouting.nl 
Gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven 
www.ascert.nl 
overheidsinformatie m.b.t. asbest: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend 
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