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De Vlaamse Regering streeft ernaar om onze leefomgeving tegen 2040 
asbestveilig te maken. Om die reden biedt IVLA de dienstverlening aan 
waarbij hechtgebonden asbest veilig aan huis afgehaald wordt in speciaal 
daarvoor voorziene asbestplatenzakken of kuubzakken met preventiekits 
(beschermingspak, handschoenen en een masker). 

Let op: enkel hechtgebonden asbest wordt aan huis opgehaald.

Hoe kan je gebruik maken van deze dienst?

1. Reserveer een ophaling op afroep via de IVLA-infolijn 0800 90 270. 
De eerste afroep biedt IVLA gratis aan. Vanaf de tweede afroep  
betaal je € 30 per afroep. Een standaard afroep omvat 1 plaat- of 
kuubzak en 2 preventiekits. Extra platen- of kuubzakken kosten € 30 
per stuk, extra preventiekits € 10 per stuk. 

2. Het pakket wordt aan huis geleverd.  
3. De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de zak zal opgehaald worden.
4. Vul de asbestplaatzak of kuubzak (zie handleiding) en biedt de zak 

aan op de dag van de ophaling.

Soorten asbest
In het verleden werd asbest veel toegepast in Vlaanderen. Het is terug te 
vinden in onder andere cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembak-
ken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoorden voor kachel-
deuren.

• Ongebonden asbest: producten waarin het asbest min of meer los zit, 
dit komt zeer gemakkelijk vrij als het materiaal verweerd is of bewerkt 
wordt. Ongebonden asbest kan je niet zelf op een veilige manier afbre-
ken, doe in dergelijke gevallen beroep op een professionele asbest- 
verwijderaar. 

• Hechtgebonden asbest: hier zitten de asbestvezels sterk verankerd 
in het dragermateriaal. Hechtgebonden asbest dat niet beschadigd of 
verweerd is kan je zelf verwijderen zolang je rekening houdt met enkele 
veiligheidsmaatregelen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. Deze vezels 
kunnen vrijkomen bij de beschadiging of verwering van asbesthoudend 
materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Bij het inademen dringen  
asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Materialen met asbest kunnen verweren door wind, regen en hagel. Hier-
door spoelt het cement uit en komen asbestvezels vrij. Asbestdeeltjes 
komen ook los door afstromend regenwater of loskomende mosdeeltjes. 

Handleiding - waar moet je zeker op letten

Vraag de juiste zak 
aan: plaatzak of kuub-
zak.

De platenzakken kan je enkel voor golfplaten  
gebruiken. In de kuubzakken kan je andere  
asbesttoepassingen zoals dakleien steken.

Eens je zak gevuld is, 
kan die niet meer  
verplaatst worden.

Een gevulde zak kan zo’n 500 kg wegen. Het is 
dus belangrijk om de zak te vullen op de plaats 
waar hij opgehaald zal worden (aan de straat-
kant).

Bied de zak aan op 
dezelfde plaats waar je 
je ander afval aanbiedt 
voor ophaling aan huis.

Onze ophalers nemen alleen zakken mee die 
aangeboden worden op openbaar domein. De 
zak moet bereikbaar zijn voor de kraan. Plaats de 
zak dus niet in je tuin of achter een omheining.

Let op dat de draag- 
linten niet onder de 
zak liggen.

Voor het vullen van de zak moet je er op letten 
dat de draaglinten niet onder de zak liggen,  
anders kan de ophaler de zak niet optillen.  
Leg de linten na het vullen bovenop de zak  
(zie instructies verder).

De plaatzak/kuubzak 
aanbieden op openbaar 
domein.

Zolang je passanten niet hindert bij het aanbie-
den van de zak, kan je de zak op dezelfde plaats 
aanbieden als je andere huis-aan-huisafval. Voor 
uitzonderingen moet je een aanvraag indienen  
bij de gemeente of stad (inname openbaar 
domein).

Gooi je beschermende  
kleding ook in de plaat-
zak/kuubzak.

Zo ga je verdere verspreiding van de asbest- 
vezels tegen. Je mag jezelf ook eerst bevoch-
tigen zodat eventueel losgekomen vezels niet 
gaan rondwaaien.



Hoe de asbestzak correct aanbieden?

1. Veiligheid eerst: trek de  
beschermingskledij aan.

2. Leg de zak helemaal open.
3. De linten mogen niet onder de 

zak liggen. 
4. Vul de zak:
• Schik de platen meteen correct!
• De hoeken van de zak goed 

vullen.
• Kleinere platen geschrankt 

leggen.
• Overschrijdt de max. laadhoogte 

niet (zie rode indicaties binnen-

in).
5. Beschermingskledij moet ook  

in de zak. Doe het stofmasker 
laatst uit.

6. Leg de binnenflap toe.
7. Knoop de linten toe. 
8. Leg de buitenflap toe en  

sluit de rits.
9. Leg alle linten bovenop  

de zak.

Meer info

www.ivla.be 
www.asbestinfo.be 
www.alertvoorasbest.be

1

6

2

7

3

8

5

9

Opgelet: breek of bewerk het 
asbesthoudend materiaal niet!


