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Het is algemeen geweten dat asbest een 
ernstig gevaar vormt voor de gezondheid. De 
vezels dringen door in het menselijk lichaam 
en kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals 
kanker. Het gebruik van asbest is verboden, 
maar tot in de jaren ’90 vond asbest heel wat 
toepassingen in industriële producten, zoals auto-
onderdelen, isolatiemateriaal, bouwmaterialen, 
brandbeveiliging, beschermkledij…. 

De werkgever is verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen de risico’s 
op blootstelling aan asbest op het werk. Hiertoe moet de werkgever een 
inventaris opstellen van alle asbest en asbesthoudende materialen die aanwezig 
zijn in de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere 
uitrustingen. Deze inventaris dient te worden bijgehouden. De werkgever kan 
voor het opstellen van de inventaris een beroep doen op een erkende dienst 
of laboratorium voor de identificatie van asbestvezels in materialen via een 
monstermeting.  

Het is echter niet verplicht om gegevens op te nemen in de inventaris over 
asbest in gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk 
bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen 
geven tot een blootstelling aan asbest. Wanneer werkzaamheden, zoals 
asbestverwijderingswerken, deze stelling doorbreken en aanleiding kunnen 
geven tot de blootstelling aan asbest in deze gevallen, dienen de asbestgegevens 
hierover toch aangevuld te worden in de inventaris. 
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De inventaris zelf bestaat uit: 

•  Een algemeen overzicht van het asbest en alle asbesthoudende materialen die 
aanwezig zijn in het bedrijf.

•  Een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en de 
installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen 
aanleiding kunnen geven tot een blootstelling aan asbest.

•  Per lokaal of bouwdeel, per arbeidsmiddel en per beschermingsmiddel: 

-  de toepassing waarin asbest is verwerkt; 

-  een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende 
materiaal; 

-  de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot een blootstelling aan asbest. 

Deze inventaris is dynamisch. Ten minste om het jaar moet door middel van een 
visuele inspectie de toestand van het asbest of het asbesthoudend materiaal 
beoordeeld worden en wijzigingen aangebracht worden in de inventaris. 
De preventieadviseur en de arbeidsarts dienen elk hun advies te geven over 
de asbestinventaris. Alle werknemers en externe ondernemingen, die onder 
andere onderhouds-, verbouwings- of sloopwerkzaamheden uitvoeren, moeten 
geïnformeerd worden over de asbestinventaris zodat ze weten waar de 
asbesthoudende materialen zich bevinden op de werkvloer. Alle betrokken 
partijen dienen te beschikken over de asbestinventaris.

Naast de asbestinventaris, dient er eveneens een beheersplan opgesteld te 
worden op basis van die inventaris. Hieruit moet blijken: 

•  Wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren:

 •  onberoerd laten

 •  fixeren

 •  inkapselen of

 •  verwijderen. 

•  Hoe de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk 
wordt gehouden. 

De asbestinventaris en het daaraan gekoppelde beheersprogramma vormen 
één aspect van de strikte reglementering over het omgaan met asbesthoudende 
materialen. Andere aspecten zijn de verplichte melding, de opleiding van 
werknemers, het jaarlijks gezondheidstoezicht en de specifieke verplichtingen bij 
het gebruik van verschillende technieken. 

Deze fiche is een uittreksel uit het document “Welzijn op het werk – Helder – Handig”, uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (D/2020/1205/36)


