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1 Artikels VI.3-15, VI.3-16, VI.2-3 
2 Artikel IX.2-6 en Bijlage IX.2-2, 1°e) en 7° 

1 Beschrijving 

 

Asbestvezels inademen kan, zelfs in kleine hoeveelheid, ernstige ziektes 
veroorzaken, zoals asbestose, bronchopulmonaire kankers en mesothelioom. 
Het is dan ook erg belangrijk om, bovenop de collectieve 
beschermingsmaatregelen,  persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te 
dragen bij asbestverwijderingswerken. Dat is trouwens wettelijk verplicht. 

In deze fiche geven we een overzicht van de wetgeving in verband met de 
verplichting van de werkgever om aangepaste PBM's ter beschikking te stellen 
van de werknemers en in verband met de verplichting van de werknemers om 
deze PBM's te dragen. 

2 Regelgeving 

De regelgeving rond het dragen van PBM's bij asbestverwijderingswerken is 
opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk onder de volgende titels: 

• Titel 3 'Asbest' van boek VI 

• Titel 2 'Chemische, kankerverwekkende, mutagene en 
reprotoxische agentia' van boek VI 

• Titel 2 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' van boek IX 

Vooraleer de aangepaste PBM’s te kiezen, moet er een risicoanalyse1 
uitgevoerd worden om de aard, de graad en de duurtijd van de blootstelling aan 
asbest te bepalen. De werkgever moet het advies van de betrokken 
werknemers, de preventieadviseur inzake arbeidsveiligheid, de 
preventieadviseur-arbeidsarts en het comité voor preventie en bescherming op 
het werk (CPBW) vragen in verband met deze risicoanalyse. Deze analyse moet 
op regelmatige basis uitgevoerd worden, minstens eenmaal per jaar. 

In welomschreven gevallen is de werkgever sowieso verplicht om PBM’s ter 
beschikking te stellen van de werknemers, met name2: 

• beschermende kledij voor werknemers die blootgesteld worden aan 
kankerverwekkende stoffen zoals asbest 

• ademhalingstoestellen voor werknemers die risico lopen op een 
aandoening van de ademhalingsorganen door de inademing van 
stofdeeltjes en voor werknemers die blootgesteld worden aan 
kankerverwekkende stoffen zoals asbest  

Infofiche 
3021 - 09/2018 

Verplichting om persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen bij 

asbestverwijderingswerken 



 

Constructiv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie, ook al streeft de organisatie naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met 
de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De raadgevingen in deze informatiefiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. Reproductie is 
toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding. 

 
Constructiv 
Koningsstraat 132 bus 1  1000 BRUSSEL  

t +32 2 209 65 65  f +32 2 209 65 00 
www.constructiv.be  info@constructiv.be  
 

2/2 

 

 

                                                      

 

3 Artikels VI.3-36 en VI.3-37 
4 Artikels IX.2-17, IX.2-22 
5 Artikel VI.2-10 

Vooraleer er asbest verwijderd wordt, moeten de werknemers en het CPBW 
informatie krijgen over de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, 
onder andere wat het dragen en gebruiken van beschermingsmiddelen en -
kledij betreft. De werknemers moeten ook opgeleid worden in verband met het 
dragen en gebruiken van PBM’s en over de rol, de keuze, de beperkingen, het 
correcte gebruik en de praktische kennis met betrekking tot het gebruik van 
ademhalingstoestellen.3 

De werknemers moeten de PBM’s dragen die hen ter beschikking worden 
gesteld. Ze moeten ook de instructies volgen die ze gekregen hebben, 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. De werkgever moet 
erover waken dat de werknemers de PBM’s efficiënt en correct gebruiken.4 

Als er een risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is, moet de 
werkgever erover waken dat de PBM’s na de werkzaamheden op een plek 
bewaard worden die uitsluitend hiervoor is voorbehouden en dat ze 
toevertrouwd worden aan een werknemer die op de hoogte is van de 
maatregelen die genomen moeten worden inzake de eventuele reiniging, 
ontsmetting, controle en herstellingen, en dit vóór elk volgend gebruik. De 
werkgever moet erop toezien dat de PBM’s in elk geval gecontroleerd en 
gereinigd worden, indien mogelijk vóór en sowieso na elk gebruik.5 

3 Referenties 

Constructiv dossier 150 ‘Asbest en vervangingsvezels’ 


