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enkele regels om 
met asbest om te gaan 
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HOE HERKEN JE ASBEST?

Ga je aan de slag op een dak, om het te 
herstellen of te vervangen? 
Check altijd of er asbest aanwezig is of niet. 
Tijdens de werkzaamheden kunnen namelijk 
asbestvezels vrijkomen. En die zijn schade-
lijk voor de gezondheid.

Asbestcement of vezelcement vind je 
vooral in de volgende toepassingen:

• Leien.
• Gevelafwerking.
• Golfplaten.
• Dakpannen en nokken.
• Gevelafwerking.
• Schoorstenen.
• Waterafvoerbuizen.
• Stijve isolatieplaten en onderdaken.
• Bitumen en roofing om daken 
   waterdicht te maken.

In deze gevallen is er meestal sprake van ge-
bonden asbest. Is het materiaal nog in goede 
staat? Dan is het risico op bloot-
stelling aan asbest niet zo groot. Houd ech-
ter altijd rekening met de broosheid en de 
breekbaarheid van het materiaal in kwestie.

TIP: vind je op de leien of golfplaten de 
markering NT terug (New Technology)? Dan 
kun je er zeker van zijn dat deze geen asbest 
bevatten.

Beschik je over een asbestinventaris of 
een staalanalyse? Dan heb je zekerheid. 
In het andere geval is het bijzonder moei-
lijk om met het blote oog vast te stellen of 
er asbest aanwezig is. Niettemin herken je 
asbesthoudende materialen vaak aan hun 
gewafelde structuur. Soms zie je ook een 
vezelachtige structuur aan de breukvlakken.
Dit laatste kan wijzen op de aanwezigheid 
van asbest.
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hoe ga je te werk?
VOOR DE START VAN DE WERKEN

Raadpleeg de asbestinventaris en analyseer 
het risico: wat voor asbest is er aanwezig en 
hoe lang word je eraan blootgesteld? Zo kun je 
je aanpak bepalen. In de meeste gevallen vol-
staat bij dak- of gevelwerken de zogenoemde 
methode van de eenvoudige handelingen. 
Indien er geen inventaris aanwezig is, dien je 
zelf een staal te nemen en te laten onderzoeken 
in een erkend labo.

TIJDENS DE WERKEN

Ga je zelf asbesthoudende materialen 
verwijderen? Let dan zeker op het volgende.

Ook bij eenvoudige handelingen moet je altijd 
de nodige beschermingsmiddelen dragen: 

• Wegwerpoverall;
• FFP3-mondmasker;
• Handschoenen;
• Veiligheidsbril;
• Veiligheidsschoenen;

- Tape ritssluitingen en 
 schoenveters af.

- Bestrijk vooraf de asbesthoudende    
materialen met een fixeermiddel.

- Neem de materialen weg zonder ze te 
breken. Probeer ze in ieder geval zo  

 weinig mogelijk te beschadigen.

- Na gebruik deponeer je je beschemings-
middelen in een afgesloten zak met een 
asbestetiket er op.

- Alle asbesthoudende materialen moet je 
naar een erkend stort brengen. 

 De regelgeving voor asbesthoudend afval 
verschilt wel van regio tot regio.

persoonlijke beschermingsmaatregelen
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enkele vuistregels

NIET VERGETEN!
Ga je asbesthoudende materialen verwijderen, 
ook met behulp van eenvoudige handelingen? 
Dan moet je dat vooraf melden bij de regionale 
afdeling van de Algemene Directie Toezicht 
Welzijn op het werk. De contactadressen vind 
je op de website www.werk.belgie.be.

Heb je zelf arbeiders in dienst? Dan ben je ver-
plicht om in een register bij te houden wanneer 
elke arbeider is blootgesteld aan asbest. Dat 
geldt trouwens ook voor jezelf.

Arbeiders moeten geregeld een gezondheids-
onderzoek ondergaan: een keer bij aanwerving 
en nadien jaarlijks. Deze verplichting geldt niet 
voor wie werkt als zelfstandige.

Arbeiders moeten opgeleid en geïnformeerd 
worden, bijvoorbeeld over welke delen van de 
installatie asbest bevatten. 

Vraag advies aan de preventieadviseur of aan
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
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Vermoed je dat de materialen die je moet 
bewerken asbest bevatten? Neem dan eerst 
een staal en laat het onderzoeken in erkend 
labo. De contactgegevens van deze labo’s vind 
je terug in de lijst met nuttige adressen op de 
pagina hiernaast.

Draag ook bij het nemen van het staal altijd de 
nodige beschermingsmiddelen: wegwerpover-
all, FFP3-mondmasker, handschoenen, veilig-
heidsbril. Vergeet ritssluitingen en schoen-
veters niet af te tapen.

Zorg ervoor dat je op de werkplaats minstens 
je handen en je gezicht kunt wassen.

Probeer asbesthoudende materialen niet te 
breken of te beschadigen. 

Gebruik het meest geschikte gereedschap, en 
in geen geval sneldraaiende machines.

Hergebruik geen oude pannen, leien … 
die asbest kunnen bevatten.

Ontmos daken niet met 
een hogedrukreiniger.

Verwijder golfplaten door de schroeven los te 
draaien of de bouten door te zagen.

Gebruik een spijkertrekker om onderdaken of 
leien te demonteren.

Gebruik een kraan of hoogtewerker om 
asbesthoudende materialen van het dak naar 
beneden te brengen. Gooi ze in geen geval 
gewoon op de grond.

Wanneer één van de materialen de markering 
‘NT’ bevat, check dan of dat ook voor de 
andere materialen het geval is.

Houd ook altijd rekening met de andere 
gevaren van werken op een dak, zoals het 
gevaar op vallen. Zo kunnen materialen in 
asbest broos geworden. Voorzie daarom 
loopvloeren die de last verdelen bovenop de 
breekbare dakelementen. Installeer aan de 
dakrand een degelijk leuningssysteem.
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OPLEIDINGEN

Hoe herken je materiaal waarin asbest zit? 
Hoe bescherm je jezelf en je medewerkers? 
Wat zegt de wet? 

Een opleiding of infosessie is nuttig voor 
iedereen die met asbest in aanraking komt. 
Dat geldt dus zeker voor elke dakdekker. 
Tenslotte krijg je wel vaker met asbest te 
maken, en dan vooral in wat de hechtgebon-
den vorm wordt genoemd (zoals leien of 
golfplaten). Hier zitten de asbestvezels vast 
in de structuur van de materialen. Ze kunnen 
dus niet vrijkomen, tenzij wanneer de materi-
alen worden gebroken of beschadigd. 

Het goede nieuws? Dat soort asbest-
houdende materialen kun je verwijderen 
met behulp van zogenoemde eenvoudige 
handelingen. Let wel, ook werknemers die 
asbest op die manier opruimen, zijn wettelijk 
verplicht om een opleiding te volgen:

• Een basisopleiding van 8 uur.
• Een jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

CONSTRUCTIV komt zowel voor werk-
gevers als voor arbeiders in de bouwsector 
tussen in de opleidingskosten. Bovendien 
genieten bouwvakarbeiders van 
verschillende opleidingspremies.  

 OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING?  

Bekijk dan de regionale opleidingscatalogi 
(www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/
Opleidingscatalogi.aspx) van Constructiv 
of contacteer uw regionaal Constructiv-
kantoor. (www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx)

De programma’s van deze opleidingen 
liggen vast. Ze omvatten de volgende 
onderwerpen: 

• Eigenschappen en gezondheids-
risico’s van asbest. 

• Soorten asbesthoudende 
materialen en hoe ze herkennen. 

• Veilige werkmethoden. 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
• Vereisten rond gezondheidstoezicht. 
• Afvalstoffen opslaan en verwijderen. 
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Download 
de asbestcheck

Asbest is aanwezig 
in meer dan 3.500 
verschillende 
toepassingen.

Download onze app 
‘ASBESTCHECK’ en 
lees er meer over.

alertvoorasbest.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg
werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars
werk.belgie.be/asbest_in_materialen.aspx
beswic.be/nl/themas/gevaarlijke-stoffen/asbest

Vlaanderen
vlaanderen.be
ovam.be/asbest 

Brussel
leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/
het-beheer-van-mijn-gebouw/asbest

Opleidingsadvies: 
constructiv.be

Informatie-, preventie- en toolboxfiches: 
buildingyourlearning.be

nuttige sites



Meer info op alertvoorasbest.be

Deze campagne is een initiatief van 


