
Asbest in Scholen

Reglementering en praktijk

Stef Hoskens

Toezicht op het Welzijn op het Werk

stephaan.hoskens@werk.belgie.be



www.werk.belgie.be

•Metagids “Asbest”: Reglementering, Thematische toelichting, FAQ’s, voorbeelden

•Lijsten: erkende asbestruimers, erkende labo’s

•Brochure: “Asbestinventaris”

www.health.fgov.be

Brochure: “Asbest, veelzijdig maar levensgevaarlijk”

http://lucht.milieuinfo.be

Brochures “Asbest in en om het huis” “Landbouwbedrijven”

www.ovam.be

“Asbest en asbestafval”

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs/final_guide_nl.pdf

EU gids goede praktijken

http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/index.htm

Praktische handleiding bij bepaalde werken



Inhoud:

1. Specifieke situatie scholen 

2. Welzijnswet en risicobeheersing

3. Overzicht reglementering 

4. Inventaris

5. Beheersprogramma

6. Werken aan asbest



1. Specifieke situatie van de scholen

• De maatschappelijke  gevoeligheid t.o.v. de asbestproblematiek 

• De maatschappelijke gevoeligheid t.o.v. kinderen

• Latentietijd: kinderen hebben een groter gezondheidsrisico

• Uitgewerkte regelgeving voor werknemers (≠ kinderen?)

• Onwetendheid bij de schooldirecties i.v.m. asbest

• Beperkte financiële middelen



2. Welzijnswet en risicobeheersing

• K.B. in het kader van de Welzijnswet

– EU richtlijn

– ARAB reglementering

– Aanpassingen

• Doelreglementering 

– Doel bereiken door risicobeheer (risicoanalyse ⇒ maatregelen)

– K.B.16.03.2006 Asbest  = Doel + Middelen(voorschriften)

• Risicobeheer door:

– Identificatie van de gevaren

– Bepalen van de risico’s

– Evaluatie van de risico’s

– Preventiemaatregelen vastleggen en (doen) toepassen

– Evaluatie van de preventiemaatregelen

samenhang?



3. Asbest reglementering (werknemers)

• Doel: 

– zo weinig mogelijk mensen blootstellen aan asbest,

– aan zo laag mogelijke concentraties van asbestvezels in de lucht
(er is geen nul risico op kanker)

• Alle werkgevers:

– Inventaris 

– Beheersprogramma

• Werken waarbij asbest vrij kan komen:

– Risicobeoordeling

• Grenswaarde - actiewaarde   (WHO richtnorm)

– Preventiemaatregelen 

• Algemeen 

• Specifiek



Inhoud van K.B. Asbest 16.03.2006 

• I.    Toepassingsgebied en definities (werknemers-werkgevers)

• II.   Inventaris

• III.  Beheersprogramma

• IV.  Verbodsbepalingen (gebruik asbest, bewerken asbest)

• V.    Risicobeoordeling

• VI.   Metingen

• VII.  Algemene maatregelen

• VIII. Preventiemaatregelen zeer beperkte blootstelling (sporadisch)

• IX.   Preventiemaatregelen bij herstel en onderhoud

• X.    Sloopwerken: Eenvoudige handelingen/couveusezak/gesloten zone

•Bijlagen: I   Gezondheidstoezicht 

II  Eenvoudige handelingen

III Couveusezak

IV Hermetisch gesloten zone

Risicoanalyse

Opgelegde

preventie

maatregelen

Risico-

inventarisatie



Structuur van het KB 16.03.2006 ASBEST: 

• Bij aanwezigheid van asbest: Inventaris & Beheersprogramma

• Bij werken: Preventiemaatregelen naargelang de blootstelling

– Algemene maatregelen(alle werken)

• Melding, 

• Blootstellingsregister, 

• Medisch onderzoek, 

• Info en opleiding,

• Technische preventie maatregelen

– + Specifieke maatregelen

• Zeer beperkte blootstelling (deel van algemene maatregelen)

• Herstel en onderhoudswerken (> 0,1 v/cm³)

• Sloop- en verwijderingswerken

– Eenvoudige handelingen

– Couveusezak/Gesloten zone (erkende onderneming!!!)



4. Inventaris

• Alle werkgevers = ook scholen

• Doel: Calamiteiten voorkomen

– Informatieinstrument: Een verwittigd man B .

– Correcte en duidelijke informatie aan werknemers die aan asbest 
kunnen blootgesteld worden:

• Gebruikers van lokalen, enzB

• Onderhoudspersoneel

• Externe personen/ondernemingen

Paniek en minimalisering voorkomen

• Vorm:

– Document

– Etikettering/Signalisering?





• Opstellen van de inventaris (Wie doet wat?)

– Eigen inbreng (historische kennis van gebouwen enzB)

– Eigen preventiediensten

– Externe specialisten/Erkend Laboratorium 

(verplicht indien opgelegd door TWW, betwisting CPBW)

• Inhoud:

– Overzicht asbesthoudende materialen

– Overzicht moeilijk bereikbare plaatsen

– Overzicht per lokaal

• Toepassing

• Beoordeling toestand (visueel)

• Risicovolle werkzaamheden



• Advies van PA en AG (schriftelijk)

• Up to date houden

• Ter beschikking TWW

• Overhandigen van kopie aan externen

die werken komen uitvoeren



5. Beheersprogramma

• Regelmatig toestand nakijken (1 x per jaar)

• Welke preventiemaatregelen toepassen?

• Welke maatregelen nemen om het risico op te heffen indien 

het asbest in slechte toestand is?

– Fixeren

– Inkapselen

– Herstellen

– Verwijderen

• Advies PA en AG



6. Werken aan/bij asbest (1)
Hechtgebonden

• Indien mogelijk eerst asbest (laten) verwijderen

• Door eigen personeel: 

– Concrete invulling preventiemaatregelen K.B. 16.03.2006

– Advies PA en AG

• Door externe firma’s

– Info i.v.m. aanwezigheid van asbest (inventaris)

– Info vragen i.v.m. preventiemaatregelen

– Toezicht op de preventiemaatregelen

• Verwijdering moet niet door erkende asbestverwijderende 
ondernemingen, wel aan te raden.





6. Werken aan/bij asbest (2)

Losgebonden

• Indien mogelijk eerst asbest laten verwijderen 

• Door eigen personeel: af te raden

– Concrete invulling preventiemaatregelen K.B. 16.03.2006

– Advies PA en AG

• Door externe firma’s

– Info i.v.m. aanwezigheid van asbest (inventaris)

– Info vragen i.v.m. preventiemaatregelen

– Toezicht op de preventiemaatregelen

• Verwijdering verplicht door erkende asbestverwijderende 
ondernemingen






