Asbest in kaart brengen

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG

Onze diensten

4 VESTIGINGEN IN BELGIË

VAN CONTROLE TOT BEHEERSPROGRAMMA

Ook in uw buurt

Asbest inventarisatie

Wij staan voor u klaar

Voor een gezonde omgeving

OCB telt 4 vestigingen en voert controles uit in heel
België. Voor informatie of een afspraak met één van
onze controleurs kunt u bellen naar onze hoofdzetel
te Kontich, Koningin Astridlaan 60, op het centrale
nummer: 0800 13 890.

Voor particulieren en bedrijven
OCB is een controle organisme, erkend door de
bevoegde ministeries (FOD’s) voor het uitvoeren van
keuringen. Naast de wettelijk verplichte controles
biedt OCB, reeds meer dan 40 jaar, tevens een
uitgebreid dienstenpakket aan voor zowel particuliere
als industriële installaties:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Elektrische installaties
Gasinstallaties
Installaties voor drinkwater
EPC, energieprestatie
Liften
Kranen, hefbruggen
Drukvaten
Stoomtoestellen
Opslagtanks
Gastanks
Asbestinventarisatie
Veiligheidscoördinatie
Thermograﬁsch onderzoek
Brandpreventie
Lekdetectie
Opleidingen
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Asbest in kaart brengen

FOUTE MATERIAALKEUZE

Asbest is nefast
Oorzaak ziekten
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Asbest is een vezelachtig mineraal dat veel goede
eigenschappen bezit: hittebestendig, slijtvast, isolerend,
gemakkelijk te verwerken, goedkoop. Door asbestvezels
te combineren met cement tot asbestcement,
bekwam men een materiaal met voortreffelijke
technische eigenschappen. Deze unieke combinatie
van eigenschappen leidde ertoe dat asbest in heel wat
producten gebruikt werd, zoals in auto-onderdelen,
isolatiemateriaal, bouwmaterialen, brandbeveiliging,
beschermkledij, ..
Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor
de gezondheid De negatieve effecten van asbest op de
gezondheid van mensen zijn al lang bekend. Asbest is
inmiddels verboden en niet meer te koop. Pas de laatste
jaren is duidelijk geworden wat precies de werking van de
vezels in het menselijk lichaam is.
De zeer kleine, voor het blote oog onzichtbare
asbestvezeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen.
Daar kunnen ze verschillende ziekten veroorzaken:
• Asbestose: longaandoening te vergelijken met een
stoﬂong.
• Mesothelioom: vorm van kanker.
• Longkanker: verhoogd risico bij aan asbest
blootgestelde personen.
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CONTROLE WETTELIJK VERPLICHT

WIJ HELPEN U VERDER

Opstellen inventaris

Beheersprogramma

Thuis en op de werkvloer

Regelmatige beoordeling

Volgens het Koninklijk besluit van 22/07/1991 dient
er een inventaris gemaakt te worden van alle asbest
en asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in de
gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen
en andere uitrustingen.

Indien blijkt dat asbest aanwezig is dient een
beheersprogramma te worden opgesteld. Dit omvat:

Volgens het Koninklijk besluit van 22/12/1993 dient deze
inventaris uiterlijk op 01/01/1995 te zijn opgesteld. Deze
inventaris dient te worden bijgehouden.
Het KB van 16/03/2006 zet alles nog eens op een rijtje,
en heeft als doel de gezondheid van de werknemers
te beschermen tegen de risico’s van asbest. Ook trekt
dit laatste KB de aandacht op de verplichting om ook
bij afbraak- en sloop-werkzaamheden het asbest te
inventariseren.
De werkgever kan voor het opstellen van de inventaris een
beroep doen op een erkende dienst of laboratorium. OCB
kan u helpen in het opstellen van een asbestinventaris en
werkt hiertoe samen met een erkend laboratorium voor
wat betreft de analyse van het asbeststaal.

• Een regelmatige beoordeling door middel van visuele
inspectie van de toestand van het asbest of van het
asbesthoudend materiaal. Deze beoordeling gebeurt
ten minste eenmaal per jaar.
• De maatregelen die moeten genomen worden wanneer
blijkt dat het asbest of asbesthoudend materiaal in
slechte toestand is of wordt gebruikt op plaatsen waar
het kan beschadigd worden.
In functie van de evolutie van de toestand van het asbest
moet dit beheersprogramma bijgestuurd worden.

Maatregelen
De maatregelen die dienen genomen te worden zijn
afhankelijk van de staat het asbest, volgende maatregelen
kunnen genomen worden:
• Asbest ﬁxeren
• Inkapselen
• Verwijderen
Praktisch gesproken dient er een procedure aanwezig
te zijn waaruit blijkt hoe men tewerk dient te gaan bij
eventuele bouwkundige aanpassingen in het bedrijf.
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