
AANNEMERS 
SLOOP- EN ONTMANTELINGSWERKEN

Deze campagne is een initatief van

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

Beschik je over een destructieve asbestinventaris?

Ga je aan de slag met het slopen of 
ontmantelen van een gebouw of woning?

Check altijd of er een destructieve asbest-
inventaris aanwezig is of niet. Tijdens de 
werkzaamheden kunnen namelijk asbest-
vezels vrijkomen. En die zijn schadelijk voor 
de gezondheid. 

Er bestaan meer dan 3.000 verschillende 
asbesthoudende toepassingen. In nagenoeg 
alle gebouwen die voor 2001 gebouw 
werden, wordt asbest teruggevonden.

Asbest vind je bijvoorbeeld in:

• Dak- en gevelbedekking
• Schoorstenen

• Waterafvoerbuizen
• Isolatiematerialen

Maar wist je dat asbest ook vaak voorkomt 
op minder evidente plaatsen:

• Muur- en plafondpleister
• Vloerbekleding
• Lijmen
• Raamafdichting
• Zekeringskasten
• Venstertabletten
• Kachels
• Stookinstallaties
• …
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In sommige gevallen volstaat bij sloop- en 
ontmantelingswerken de zogenoemde 
methode van de eenvoudige handelingen
voor de verwijdering van hechtgebonden 
asbest. 

Asbesthoudende materialen die niet verwij-
derd kunnen worden zonder breuk of 
beschadiging, moeten door een erkend 
asbestverwijderaar verwijderd worden. Zo 
voorkom je contaminatie van het gebouw en 
de omgeving en spaar je extra sanerings-
kosten uit. Een lijst van erkende asbest-
verwijderaars is terug te vinden op 

werk.belgie.be/nl/erkenning-asbest-
bedrijven erkend voor afbraak- of verwijde-
ringswerken

TIP: Hou er rekening mee dat tijdens 
de sloop- en ontmantelingsfase asbest-
toepassingen kunnen opduiken die niet 
opgenomen zijn in de inventaris.

Indien je voor of tijdens de werken
geconfronteerd wordt met bijkomende 
verdachte toepassingen, laat dan een staal 
nemen voor analyse door een erkend 
laboratorium werk.belgie.be/nl/
organisatorische structuren-erkenningen

Asbesthoudend pleisterwerk dient steeds te worden 
verwijderd door een erkend asbestverwijderaar.
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hoe ga je te werk?

Ja Nee

Destructieve 
asbestinventaris* 

beschikbaar?

Hechtgebonden
toepassingen?

Losgebonden
toepassingen?

Breukvlakken bij 
verwijdering?

Geen breukvlakken/
beschadigingen 
bij verwijdering

Beroep doen op erkend 
asbestverwijderaar

http://www.werk.belgie.
be/lijst_asbestverwij-

deraars.aspx

Laat een destructieve 
asbestinventaris 
opmaken door 

deskundig persoon

Beroep doen op erkend 
asbestverwijderaar

http://www.werk.belgie.
be/lijst_asbestverwij-

deraars.aspx

Mag uitgevoerd 
worden overeen-

komstig de 
procedure op p.5

* inventaris dient gestaafd te zijn met voldoende analyses, gebaseerd op een verregaand destructief onderzoek 
op de locatie. Een conformverklaard SloopOpvolgingsPlan (SOP) bevat steeds een destructief asbestinventaris.
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VOOR DE START VAN DE WERKEN

Raadpleeg de asbestinventaris en analyseer 
het risico: welk soort asbest is er aanwezig en 
wie mag dat verwijderen? Zo kun je je aanpak 
bepalen. Raadpleeg hiervoor ook het schema 
op de bladzijde 4

Bij alle sloop- en ontmantelingswerken waar 
asbest verwijderd wordt, dient wettelijk een 
melding te gebeuren bij de regionale afdeling 
van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op 
het werk. Dat doe je uiterlijk 15 kalenderdagen 
voorafgaand aan de asbestverwijdering. 
De contactadressen vind je op de website

 www.werk.belgie.be.

TIJDENS DE WERKEN

Alle asbest dat niet kan worden verwijderd 
zonder dat breuk of beschadiging optreedt, 
dient verplicht te worden gesaneerd door een 
federaal erkend asbestverwijderaar  werk.
belgie.be/nl/erkenning-asbest-bederijven 
erkend voor afbraak- of verwijderingswerken

Ga je toch zelf asbesthoudende materialen 
verwijderen volgens het principe van de een-
voudige handelingen? Let dan zeker op 
het volgende: evalueer regelmatig uw 
verwijderingsmethode door luchtmetingen te 
laten uitvoeren door een erkend laboratorium. 
De concentratie aan asbestvezels in de lucht 
mag nooit hoger zijn dan 0.01 vezels/cm3.

OPLEIDING

Ook werknemers die asbest op deze manier 
opruimen, zijn wettelijk verplicht om een 
opleiding te volgen (zie blz.7).

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

• Wegwerpoverall cat. III type 5/6
•  FFP3-mondmasker
•  Handschoenen
•  Veiligheidsbril

•  Veiligheidsschoenen

VERWIJDERING

• 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.

VERPAKKING EN OPSLAG

• Bij het laden van containers dient de  
nodige aandacht te worden besteed aan  
het stapelen en intact houden van de  
asbesthoudende materialen. 

• Asbest en gebruikte beschemings- 
middelen dienen steeds dubbel verpakt  
te worden en voorzien van een duidelijk en 
geldig etiket. 

• Alle gedemonteerde materialen dienen  
onmiddelijk na verwijdering te worden  
verpakt. 

AFVOER

• Controleer voor het transport of de  
verpakkingen voldoende afgesloten en  
gelabeld zijn. 

• Alle asbesthoudende materialen moet je 
naar een erkende stortplaats of verwerker 
brengen. 

• De regelgeving voor asbesthoudend afval 
verschilt van regio tot regio.
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enkele vuistregels

NIET VERGETEN!
Wees niet enkel Alert voor Asbest, maar ook voor 
andere stoffen met gevaarlijke eigenschappen 
(keramische vezels, lood, chroom, kwarts, glaswol, 
fijn stof, PCB, freonen,…).

Heb je zelf arbeiders in dienst? Dan ben je verplicht 
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. 

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

Vraag advies aan de preventieadviseur of aan de  
preventieadviseur-arbeidsarts.

Hou ook altijd rekening met andere gevaren van 
werken op de werf, zoals valgevaar, elektrocutie of 
gasexplosie.

Evalueer de verwijderingstechniek van ‘eenvoudige 
handelingen’ aan de hand van luchtmetingen, uitge-
voerd door een erkend laboratorium. De concentratie 
aan asbestvezels in de lucht mag nooit hoger zijn 
dan 0,01 vezel/cm3.t
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Check altijd of er een destructieve 
asbestinventaris aanwezig is.

• Doe bij voorkeur  beroep op een erkende 
asbestverwijderaar, zeker wanneer het 
gaat om:

o losgebonden toepassingen
o hechtgebonden toepassingen waarbij 

breukvlakken of beschadigingen 
 optreden bij verwijdering

• Meld de asbestverwijderingswerken aan 
de regionale afdeling van de Algemene 
Directie Toezicht Welzijn op het werk.  
Dat doe je uiterlijk 15 kalenderdagen  
voor de werken.

Wees altijd kritisch voor onvoorziene asbest-
toepassingen, zelfs indien je beschikt over 
een asbestinventaris. Bij twijfel kan je steeds 
een staal laten onderzoeken door een erkend 
labo. De contactgegevens van deze labo’s vind 
je terug in de lijst met nuttige adressen op 
pagina 7.

Draag ook bij het nemen van het staal altijd 
de nodige beschermingsmiddelen: 
wegwerpoverall cat III type 5/6, FFP3-mond-
masker, handschoenen, veiligheidsbril. 
Vergeet ritssluitingen en schoenveters niet af 
te tapen.

Probeer asbesthoudende materialen nooit te 
breken of te beschadigen, niet alleen bij de 
verwijdering, maar ook bij de verpakking en 
belading. 

Gebruik het meest geschikte gereedschap, 
en in geen geval sneldraaiende machines. 
Verwijder golfplaten door de schroeven los te 
draaien of de bouten door te zagen.

• Controleer steeds dat alle verwijderde 
 asbestmaterialen correct verpakt en 
 geëtiketteerd zijn.
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NIET VERGETEN!

OPLEIDINGEN

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

Een stevige basiskennis inzake asbest is 
voor iedereen die betrokken is bij sloop- 
en ontmantelingswerken bijzonder nuttig. 
Want tijdens de uitvoeringsfase kunnen er 
nog niet geïnventariseerde toepassingen 
opduiken.

Voor het verwijderen van hechtgebonden 
toepassingen, dienen je werknemers de 
volgende opleidingen te volgen:

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

Dat betekent echter niet dat je een erkende 
asbestverwijderaar bent. Dat ben je pas wan-
neer je bent opgenomen in deze lijst: 

 www.werk.belgie.be/lijst_asbest
verwijderaars.aspx

Dit impliceert dat je je mensen een basis-
opleiding van 32 uur en een jaarlijkse bij-
scholing van 8 uur laat volgen. Voor meer 
info zie verder (op zoek naar een opleiding?)

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:

• 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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alertvoorasbest.be

Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO)
confederatiebouw.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg
werk.belgie.be/nl/erkenning-asbest-bederijven erkend 
voor afbraak- of verwijderingswerken

werk.belgie.be/nl/organisatorische structuren-erkenningen
beswic.be/nl/themas/gevaarlijke-stoffen/asbest

Vlaanderen
vlaanderen.be
ovam.be/asbest 

tracimat.be

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

Opleidingsadvies: 
constructiv.be

Informatie-, preventie- en toolboxfiches: 
buildingyourlearning.be

nuttige sites

Download 
de asbestcheck

Asbest is aanwezig 
in meer dan 3.500 
verschillende 
toepassingen.

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