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Asbest bij verbouwingen en/of afbraakwerkzaamheden 
 

Veel oude gebouwen en constructies in de haven bevatten nog asbest; bijvoorbeeld onder de 
vorm van asbestcementplaten (“Eternitplaten”) of isolatie van leidingen. 
 
Bedrijven die verbouwingen en/of afbraakwerken willen (laten) uitvoeren, dienen rekening te 
houden met: 

• de wettelijke bepalingen opgenomen onder titel 3 van boek VI van de codex over het 
welzijn op het werk; 

• het KB voor de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. artikels 26 en 50); 
• de voorschriften van de GIDPB* :  

- Elk bedrijf dient over een asbestinventaris te beschikken. Deze dient voorgelegd te 
worden aan de aannemer(s) die werkzaamheden zal uitvoeren die tot blootstelling van 
werknemers kunnen leiden. De inventaris wordt tevens ter inzage beschikbaar 
gehouden van inspectiediensten. 

- Alvorens met de werkzaamheden te starten, moet men de GIDPB op de hoogte 
brengen en dient men met de aannemer(s) een werk- en VGM (Veiligheids-
Gezondheids-Milieu)-plan op te stellen. 

- Tenzij de aannemer(s) schriftelijk kan garanderen dat er tijdens de werken geen 
asbestvezels vrijkomen, mag deze enkel werkzaamheden uitvoeren wanneer het 
havenbedrijf in de betrokken zone geen goederenbehandelingen voorziet. Alle 
asbestrestanten dienen verwijderd te zijn vooraleer havenarbeid herbegint. 

- Rond de betreffende constructie wordt een perimeter met veiligheidslint afgespannen. 
Aan de rand van deze zone worden metingen uitgevoerd om aan te tonen dat de 
concentratie aan asbestvezels in de lucht beneden de wettelijk bepaalde grenswaarde 
blijft. Indien geen metingen uitgevoerd worden, moet een perimeter van 100 meter 
ingesteld worden. 

De perimeter mag alleen betreden worden door personeel van de aannemer(s). 

- Asbestcementplaten worden bevochtigd en door middel van een hoogtewerker 
voorzichtig naar beneden gebracht. Vervolgens worden ze in een volledig afsluitbare 
afvalcontainer geplaatst. 

- Ten behoeve van het (haven)personeel wordt een ‘Take 5!’ gegeven waarin men de 
aard van de werkzaamheden, de gezondheidsrisico’s en de preventieve maatregelen 
bespreekt. 

 
*dit is tevens de procedure die gevolgd dient te worden indien er tijdens de werkzaamheden 
uitzonderlijk toch een goederenbehandeling moet doorgaan. 
 
 

Voor verdere vragen en/of meldingen kunt u contact opnemen met de GIDPB: 
Maarten.claes@cepa.be of bij afwezigheid: infoveiligheid@cepa.be  
03/540 86 70                                                 03/540 85 60 
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