
INSTALLATEURS

enkele regels om 
met asbest om te gaan 

Deze campagne is een initatief van
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HOE HERKEN JE ASBEST?

Asbesthoudende materialen herken je vaak 
aan hun gewafelde structuur. Soms zie 
je ook een vezelachtige structuur aan de 
breukvlakken. Tijdens je werkzaamheden als 
installateur kom je ze tegen op tal van 
onverwachte plaatsen:

• In afdichtingen van verwarmings-
   ketels van vóór 1984.

• In afdichtingen van doorvoeringen       
 van leidingen door muren.

• Plafondtegels of dorpels waarop 
   radiatoren geplaatst zijn, kunnen     
 vervaardigd zijn uit asbesthoudende      
 materialen.

• Ook bepleisterde muren en plafonds        
 kunnen asbest bevatten. 

BELANGRIJK: 

Slijpen in asbesthoudende materialen moet 
je altijd vermijden.Hoe ga je dan wel te werk? 
Dat lees je op de volgende pagina.
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hoe ga je te werk?

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen met behulp van
eenvoudige handelingen, let je op het volgende:

1. Neem de materialen weg zonder ze breken en probeer ze zo weinig  
mogelijk te beschadigen. 

2. Bestrijk de materialen met een fixeermiddel alvorens deze te verwijderen. 

3. Vergeet niet dat je ook bij eenvoudige handelingen de nodige beschermingsmiddelen 
moet dragen (wegwerpoverall, FFP3 mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril en 
-schoenen). Tape ritssluitingen en schoenveters af. 

4. Na gebruik dien je deze beschermingsmiddelen te deponeren in een afgesloten zak 
met een asbestetiket er op. 

5. De asbesthoudende materialen moet je naar een erkend stort afvoeren.  
De regelgeving voor asbesthoudend afval verschilt wel van regio tot regio.

persoonlijke beschermingsmiddelen
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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. 
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Vermoed je dat de materialen die je moet be-
werken 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 sites op de pagina 
hiernaast.

Draag ook bij het nemen van het staal altijd de 
nodige beschermingsmiddelen: wegwerp-
overall, FFP3-mondmasker, handschoenen, 
veiligheidsbril. Vergeet ritssluitingen en 
schoenveters 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. Kan dat niet, 
bijvoorbeeld bij gespoten asbest of asbest-
houdende gipslagen rond leidingen? Dan 
moet je altijd een beroep doen op een erkend 
asbestverwijderaar.

Afdichtingen van ketels en dorpels waarop
radiatoren geplaatst zijn, mag je verwijderen 
met eenvoudige handelingen. Je moet hierbij 
wel alle wettelijke maatregelen toepassen: 
melden, persoonlijke beschermingsmidde-
len dragen, de asbesthoudende materialen 
verpakken …

Vraag advies aan de preventieadviseur of aan 
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van 
je externe preventiedienst.
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OPLEIDINGEN

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

Een stevige basiskennis is voor elke 
installateur bijzonder nuttig. Tenslotte krijg 
je wel vaker met asbest te maken. 
Die bestaat trouwens in twee vormen:

• Hechtgebonden vorm: hier zitten de 
asbestvezels vast in de structuur van 
de materialen. Ze kunnen niet vrij-

 komen, tenzij wanneer de materialen 
worden gebroken of beschadigd. 

 Denk maar aan isolatietouw in 
 verwarmingsketels. 

• Losgebonden vorm: tijdens het verwij-
deren ervan komen altijd asbestvezels 
vrij. Gespoten asbest of asbest-

 houdende isolatielagen rond leidingen 
bijvoorbeeld. 

Als installateur krijg je te maken met 
beide vormen. Alleen een erkend asbest-
verwijderaar mag materialen met los-
gebonden asbest verwijderen. Materialen 
met hechtgebonden asbest kun je zelf en op 
een meer eenvoudige manier opruimen. 

Let wel, ook werknemers die asbest 
verwijderen via zogenoemde eenvoudige 
handelingen (dus enkel hechtgebonden 
asbest) zijn wettelijk verplicht om 
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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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

Download 
de asbestcheck

Asbest is aanwezig 
in meer dan 3.500 
verschillende 
toepassingen.

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



Meer info op alertvoorasbest.be

Deze campagne is een initiatief van 


