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Asbestmineralen mogen sinds het KB van 23 oktober 2001 niet langer vervaardigd,
gebruikt of op de markt worden gebracht. Tot die periode kende asbest een grote
waaier aan toepassingen vanwege zijn uitzonderlijke eigenschappen, lage kostprijs
en grote beschikbaarheid. In dit artikel geven we een overzicht van de toepassingen
waar je asbest tegenwoordig nog vaak in terugvindt en welke maatregelen je moet
nemen als je asbestmateriaal verwijdert. – Naar: ILVO-PreventAgri
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Asbest is hittebestendig, onbrandbaar,
slijtvast, duurzaam, thermisch en akoestisch isolerend, bestand tegen zuren en
basen en bovendien makkelijk te bewerken. Al deze gunstige factoren leidden tot
een grote verspreiding van asbest in tal
van toepassingen. Helaas heeft asbest
ook enkele slechte eigenschappen, die
pas na verloop van tijd duidelijk werden.
Zo is asbest opgebouwd uit uiterst fijne
vezels, die de eigenschap hebben om zich
door mechanische wrijving nog verder te
splitsen. Bovendien dwarrelen deze vezels
al bij een beperkte luchtverplaatsing
opnieuw op, waardoor de kans op inademen nog toeneemt.
Hoewel het gebruik van asbest al enkele
jaren verboden is, komt men op land- en
tuinbouwbedrijven nog vaak in contact
met deze stof en de gevaarlijke effecten
ervan op de gezondheid. Vooral tijdens
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reinigingswerken, herstellingen en verbouwingen, of tijdens afbraakwerken van
installaties, stallen of andere gebouwen.

Soorten asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een
aantal natuurlijke silicaatmaterialen. Men
kan asbestvezels onderverdelen in 2 grote
categorieën. Het gaat om asbest met
spiraalvormige (chrysotiele) vezels en
asbest met rechte (amfibole) vezels. Tot de
eerste groep behoort wit asbest, dit is het
meest gebruikte asbest (90%). Tot de
andere groep behoren alle gekleurde
asbestvezels: blauw (crocidoliet), bruin
(amosiet), geel (anthophyliet) en grijs
asbest (tremoliet). Aangezien de amfibolen
minder buigzaam, brozer en ruwer zijn dan
het chrysotiel, is deze groep het gevaarlijkst voor de gezondheid. Ze zijn dan ook
sinds 1998 verboden (KB 21 februari 1998).

Het is belangrijk om te onthouden dat
eenmaal de vezels verwerkt zijn, er geen
onderscheid meer gemaakt kan worden
tussen de verschillende soorten asbest
vezels. Enkel laboratoriumonderzoek kan
dan nog uitsluitsel geven.

Waar vindt men asbest
in de praktijk?
Hechtgebonden asbest Hier zitten de
asbestvezels vast in het dragermateriaal
en kunnen er geen asbestvezels loskomen. Hierdoor vormt dit type asbest,
zolang het materiaal niet beschadigd is,
weinig gevaar voor de gezondheid. De
meest voorkomende vorm is asbest
cement, een cementmateriaal met 10 tot
15% asbestvezels. Hiermee werden vooral
leien voor gevel- of dakbekleding, golfplaten, rioolbuizen, bloembakken en vlakke
platen vervaardigd.
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Asbest blijft gevaarlijk

Gezondheidsrisico’s
De gezondheidsrisico’s worden in bijna

kingen van het borstvlies verkalken. Ook
deze aandoening is op zich niet dodelijk.
Mesothelioom Dit is kanker van het
longvlies of het buikvlies. Deze vorm van
kanker is zeer agressief en is altijd terminaal. De patiënt overlijdt meestal binnen
de 6 maanden na de diagnose. Elke
blootstelling aan asbest, hoe klein ook,
kan leiden tot mesothelioom.
Long- en larynxkanker Ook voor deze
vormen van kanker is er geen drempelwaarde. Wel geldt de regel: hoe meer
blootstelling, hoe meer kans om de ziekte
te ontwikkelen. Aangezien de effecten van
roken en asbest versterkend werken,
hebben rokers na asbestblootstelling tot 5
keer meer kans om longkanker te ontwikkelen.
Asbestwratten Als de huid in contact
komt met asbestvezels kan er een ontstekingsreactie optreden en worden de
zogenaamde asbestwratten gevormd. De
vorming van deze wratjes wordt nog
versterkt door de aanwezigheid van wondjes. Over het algemeen genezen deze
ontstekingen zonder complicaties en zijn
ze onschadelijk.
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alle gevallen veroorzaakt door de inademing van microscopisch kleine vezels.
Aangezien asbestvezels van nature inert
zijn, spelen zij na opname door het lichaam geen enkele biologische rol. Wel
zet de irritatie, veroorzaakt door de
binnengedrongen vezels, het lichaam
ertoe aan om te reageren. Het is door
deze reactie dat de lichamelijke klachten
optreden.
Asbestose Dit wordt ook wel eens asbestlong genoemd en is vergelijkbaar
met stoflong. De opgenomen asbest
vezels veroorzaken irritatie in de longen.
Hierop reageren de longen met de vorming van bindweefsel die de vezels
inkapselen. Indien te veel vezels op deze
manier omgeven worden door bindweefsel, worden de longen minder elastisch.
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Schouwpijpen en luchtkanalen
Vlakke gevelplaten
Golfplaten op daken
Tussenschotten, vaak gebruikt in (varkens)stallen
De isolatie rond verwarmingsbuizen is een vorm van niet-hechtgebonden asbest
en bestaat uit brokkelig plaaster dat meestal omwikkeld is met wit jute.
• Ook de afdichtingsboord van kachels en verwarmingsketels is niet-hechtgebonden aangezien het makkelijk uit elkaar valt. Het koord heeft meestal een witte of
grijze kleur.
• Astbesthoudend puin werd in het verleden vaak gebruikt om landwegen te
verharden.
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Ben je niet zeker dat de
materialen asbest bevatten?
Laat het materiaal dan testen
door een erkend labo.

Voorbeelden van
asbesttoepassingen

en

Allereerst kan men kijken naar de periode
wanneer een gebouw opgetrokken is of
wanneer het materiaal geïnstalleerd
werd. Producten met een fabricagedatum
na 1996 of met een NT (new technology)markering bevatten geen asbest. Golfplaten met ingewerkte verstevigingsstrippen
zijn eveneens met zekerheid asbestvrij.
In sommige gevallen geeft de vuurtest
uitsluitsel. Als de vezels aan een breukvlak blijven gloeien na het aansteken, gaat
het wellicht om asbestvezels. Andere
vezels smelten weg of verliezen hun
structuur.
Geven bovenstaande tips geen uitsluitsel?
Ga er dan bij twijfel van uit dat de materialen asbest bevatten. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met
een erkend laboratorium en het materiaal
te laten testen.

veel toepassingen van producten met
asbestvezels. Daarom is het belangrijk
om te onthouden dat deze vezels aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
ernstige aandoeningen. Hieronder hebben
we het over de voorzorgsmaatregelen die
je moet nemen bij het verwijderen van
asbest en de juridische verplichtingen als
er zich asbesthoudende materialen op je
bedrijf bevinden.
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Hoe asbest herkennen?

Ademen wordt moeilijker en gaat gepaard met hoesten. Ook de uitwisseling
van zuurstof gebeurt minder efficiënt
wegens de gereduceerde longoppervlakte. Ondanks dit alles is asbestose op zich
niet levensbedreigend, maar de patiënt is
veel gevoeliger voor longziekten en
hartfalen.
Pleurale plaques Pleurale plaques
ontstaan wanneer de bindweefselverdik-
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Niet-hechtgebonden asbest Deze vormt
wel een gevaar voor de gezondheid,
aangezien de asbestvezels ingeademd
kunnen worden. Voorbeelden zijn leiding
isolatie, ketels, tanks, brandkastdeuren,
gespoten asbesthoudende materialen
(spuitasbest), vinylvloerbedekking met
asbesthoudende onderlaag, zwaar verweerde asbestcementproducten …

Nog veel asbest
Ondanks dat de vervaardiging, het gebruik
en het op de markt brengen van asbesthoudende producten al meerdere jaren
verboden is, vindt men in de praktijk nog

Boerenbond • Management&Techniek 11 • 7 juni 2013

Complexe wetgeving
De wetgeving omtrent asbest is complex
en zeer uitgebreid. Onder meer 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); Koninklijk Besluit
van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico’s van blootstelling aan asbest;
Vlarem II.
Hieronder geven we een overzicht van de
verschillende verplichtingen en adviezen
die uit deze wetgevingen voortvloeien en
die interessant kunnen zijn voor de landen tuinbouwsector.
Inventaris Elk bedrijf – hoe klein ook –
moet een asbestinventaris opmaken.
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
moet bestaan uit: een algemeen overzicht
van het asbest of de asbesthoudende
constructie • 7

zaamheden. Gebruik bij het verwijderen
een stofmasker type FFP3 of gelijkwaardig stofmasker 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 mechanische
werktuigen, zoals slijpschijven, boren,
zagen …) die het materiaal kunnen beschadigen of veel stof vormen. Sla het
asbestmateriaal op in een gesloten
verpakking en breng het naar het containerpark, een vergunde stortplaats (categorie III) of laat het ophalen 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 gesloten ruimten besmet worden met
de vezels, zoals de auto, woonhuis ...
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Als er op het bedrijf werkzaamheden
gepland zijn, is het belangrijk om de
opgestelde inventaris te raadplegen. Op
deze manier kan je controleren of er
contact met asbestvezels mogelijk is
tijdens deze werkzaamheden. Verder kan
ook de aard en de toestand van het asbesthoudende materiaal nader bekeken
worden. Gaat het om hechtgebonden
asbestmateriaal dat nog in goede staat is?
Is dit gemakkelijk te verwijderen? Als je
op beide vragen niet positief kan antwoorden, dan zal de verwijdering steeds door
een erkende firma moeten gebeuren.
Als het bewuste materiaal zelf verwijderd
kan en mag worden, moet je enkele
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Veilig verwijderen van asbest
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Elk bedrijf moet een
asbestinventaris opmaken.

Werkzaamheden aan
asbesthoudende materialen
Zoals eerder vermeld, is het gebruik van
mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines,
boormachines ...), hogedrukreinigers 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. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten dat vervolgens in
de regenput of riolering terechtkomt.
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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: een
algemeen overzicht van de asbesttoepassing of de asbesthoudende materialen;
per asbesttoepassing (met lokaalidentificatie) een beoordeling van de toestand
van het asbest of van de asbesthoudende
materialen en de aard van het gebruikte
asbest; 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, moet de
werkgever eveneens een beheersprogramma opstellen om de blootstelling van
de werknemers aan asbest tot een minimum te herleiden. Het beheersprogram-
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Gebruik bij het verwijderen een geschikt stofmasker en draag een wegwerpoverall. Sla het asbestmateriaal op in een gesloten verpakking en breng het naar het containerpark, een vergunde
stortplaats of laat het ophalen door een erkend overbrenger voor gevaarlijk afval.

ma omvat een regelmatige beoordeling
(minstens eenmaal 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; de maatregelen
die men moet nemen als het materiaal in
slechte staat verkeert of zich bevindt op
plaatsen waar het beschadigd kan worden. Deze maatregelen kunnen inhouden
dat het asbesthoudende materiaal gefixeerd, ingekapseld, onderhouden,
hersteld of verwijderd wordt.
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voorzorgsmaatregelen nemen om de
verspreiding van de asbestvezels en de
blootstelling van personen aan de stof zo
veel 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 tijdens de werk-

Asbest blijft potentieel risico
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 afbraak
werken. Hierbij is dan ook grote voorzichtigheid geboden om milieuverontreiniging
en contact met de asbestvezels in de
mate van het mogelijke te vermijden. n
Dit artikel werd overgenomen uit
de PreventAgri-nieuwsbrieven 62 en
63 Herfst 2012 van het ILVO. Voor
meer informatie kan je terecht op
tel. 09 272 26 63.
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