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Veilig omgaan met asbest  

 

Wetgeving 

 
Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is 
de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. 
Ondermeer volgende besluiten en reglementen hebben 
een invloed op het (her)gebruik en de verwijdering van 
asbesthoudende materialen:  
 

- Koninklijk Besluit van 2 december 1993 betreffende 
de bescherming van de werknemers tegen de risico's 
van blootstelling aan kankerverwekkende en 
mutagene agentia op het werk. 

 
- Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 tot beperking 

van het op de markt brengen en het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). 

 
- Het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende 

de bescherming van de werknemers tegen de risico’s 
van blootstelling aan asbest. 
 

- Vlarem II. 
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De verschillende verplichtingen en adviezen die uit deze 
wetgevingen voortvloeien en interessant kunnen zijn voor 
de land- en tuinbouwsector worden hierna weergegeven. 
 

Inventaris 

 

Elk bedrijf, hoe klein ook, dient een asbestinventaris 

op te maken. Deze inventaris heeft als doel om snel 

en accuraat een overzicht te krijgen van alle 

toepassingen die asbest zouden kunnen bevatten. De 

asbestinventaris moet steeds up-to-date gehouden 

worden en dient te bestaan uit: 

 

- een algemeen overzicht van het asbest of de 

asbesthoudende materialen die aanwezig zijn op 

het bedrijf.  

 

- een algemeen overzicht van de gedeelten van 

gebouwen, de machines en installaties die 

moeilijk bereikbaar zijn en die in normale 

omstandigheden geen aanleiding kunnen geven 

tot blootstelling aan asbest. 

 

- per constructie-eenheid of per arbeids- of 

beschermingsmiddel: 

 

o een algemeen overzicht van de asbest-

toepassing of de asbesthoudende materialen. 



 
 

ILVO PreventAgri – Scheldeweg 68 – 9090 Gontrode - Melle -  09/272 26 63 -  09/272 26 01 

 
o per asbesttoepassing (met lokaalidentifi-

catie) een beoordeling van de toestand van 

het asbest of van het asbesthoudende 

materialen, de aard van het gebruikte asbest. 

 
o de werkzaamheden die aanleiding kunnen 

geven tot blootstelling aan asbest, 

bijvoorbeeld reinigen, zagen, boren.. . 

 

Beheersprogramma 

 

Als er uit de inventaris blijkt dat er asbesthoudende 

materialen aanwezig zijn op het bedrijf, dient de 

werkgever eveneens een beheersprogramma op te 

stellen om de blootstelling van de werknemers aan 

asbest tot een minimum te herleiden. 

 

Het beheersprogramma omvat :  

 

- een regelmatige beoordeling, minstens éénmaal 

per jaar, door middel van visuele inspectie van de 

toestand van het asbest en het asbesthoudend 

materiaal. 

 

- een overzicht van de toe te passen 

preventiemaatregelen. 
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- de maatregelen die getroffen dienen te worden 

indien het materiaal in slechte staat verkeert of 

zich bevindt op plaatsen waar het beschadigd kan 

worden. 

 

De maatregelen kunnen inhouden dat het 

asbesthoudend materiaal gefixeerd, ingekapseld, 

onderhouden, hersteld of verwijderd wordt. 

 

Veilig verwijderen van asbest 

 

Indien er op het bedrijf werkzaamheden gepland zijn, 

is het belangrijk om de opgestelde inventaris te 

raadplegen. Op deze manier kan men controleren of 

er contact met asbestvezels mogelijk is tijdens deze 

werkzaamheden. Verder kan ook de aard en de 

toestand van het asbesthoudend materiaal nader 

bekeken worden. Gaat het over hechtgebonden 

asbestmateriaal dat nog in goede staat is? Is dit 

gemakkelijk te verwijderen? Indien op deze twee 

vragen niet positief geantwoord kan worden,  zal de 

verwijdering steeds door een erkende firma moeten 

gebeuren.  

 

Indien het bewuste materiaal zelf verwijderd kan en 

mag worden, dienen er enkele voorzorgsmaatregelen 

genomen te worden om de verspreiding van de 



 
 

ILVO PreventAgri – Scheldeweg 68 – 9090 Gontrode - Melle -  09/272 26 63 -  09/272 26 01 

asbestvezels en de blootstelling van personen aan de 

stof zoveel mogelijk te beperken.   

 

- Bevochtig het materiaal, zodat loskomende 

vezels niet kunnen wegwaaien. Gebruik 

eventueel een fixator die loskomende deeltjes 

kan vasthouden. 

- Verwijder het materiaal 

voorzichtig, zonder het 

materiaal zelf te 

beschadigen (ook niet 

nadien door bijvoorbeeld 

de platen in een 

container te gooien), vermijd stofvorming.  

- Zorg voor een goede verluchting gedurende de 

werkzaamheden. 

- Gebruik bij het 

verwijderen een stof-

masker type FFP3 of 

gelijkwaardig stof-

masker en draag een 

wegwerpoverall.  

 

- Reinig nadien alles zorgvuldig met water (geen 

stofzuiger, aangezien hierbij de fijne 

asbestdeeltjes terug uitgeblazen worden). 

- Gebruik geen hogedrukreiniger (ook niet voor 

reiniging van bijvoorbeeld daken) of 
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mechanische werktuigen, zoals slijpschijven, 

boren, zagen…) die het materiaal kunnen 

beschadigen of veel stof vormen. 

- Sla het asbestmateriaal op in gesloten verpakking 

en breng het naar het containerpark, een 

vergunde stortplaats (categorie III) of laat het 

ophalend door een erkend overbrenger voor 

gevaarlijk afval.  

- Zorg ervoor dat het asbestmateriaal niet 

gemengd wordt met ander sloopafval.  

- Werp na de werkzaamheden de overall 

binnenstebuiten in de vuilbak en vermijd dat er 

gesloten ruimten besmet worden met de vezels, 

zoals de auto, woonhuis.. . 

 

Werkzaamheden aan asbesthoudende materialen 

 

Zoals eerder vermeld is het gebruik van mechanische 

werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, 

slijpmachines, boormachines, e.d.), hogedruk-

reinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, 

verwijderen of schoonmaken van objecten of 

ondergronden in asbesthoudend materiaal verboden 

(Vlarem II). 

Een voorbeeld hiervan is het reinigen of ontmossen 

van de asbesthoudende dakbedekking met een 

hogedrukreiniger. Hierbij komt er een hoge 

concentratie asbestvezels vrij in de omgevingslucht. 
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Bovendien komt er asbesthoudend slib in de 

dakgoten en vervolgens in de regenput of riolering 

terecht. 

 

Besluit 

 

Door de omvang van het gebruik van asbest is de stof 

wijdverspreid in tal van toepassingen op land- en 

tuinbouwbedrijven en installaties. Hoewel de 

productie en het gebruik ervan sinds 2002 verboden 

is in België, is het niet haalbaar om onmiddellijk alle 

asbesthoudende materialen te verwijderen. Dit houdt 

in dat men nog steeds in contact kan komen met 

asbest tijdens renovatie- en afbraakwerken. Hierbij is 

dan ook grote voorzichtigheid geboden om 

milieuverontreiniging en contact met de asbestvezels 

in de mate van het mogelijke te vermijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks alle inspanningen kan ILVO PreventAgri niet garanderen dat de informatie van deze nieuwsbrief actueel, juist en 
volledig is. ILVO PreventAgri kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. ILVO PreventAgri is in geen 
enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie uit 
deze nieuwsbrief. 


