GRATIS LABO ONDERZOEK NAAR ASBEST
STAALNAME VAN MATERIAAL MET ASBEST
Via de begeleidingscommissie van het convenant “Preventie en Bescherming in het
Vlaams Onderwijs” wordt de mogelijkheid geboden om, uitsluitend ingeval van
onenigheid, een bijkomende analyse te laten doen naar aanwezigheid van asbest in een
materiaal.
Asbest in de onderwijsinstelling
Indien er, naar aanleiding van bv. renovatiewerken1, twee monsternames zijn van hetzelfde, in
de asbestinventaris opgenomen, materiaal die een tegenstrijdig resultaat geven, dan is FOD
WASO bereid om in zijn eigen laboratorium gratis onderzoek te doen naar de aanwezigheid
van asbest in het desbetreffende monster.
Om de aanwezigheid van asbest in een bouwmateriaal te laten vaststellen/onderzoeken, kan
de onderwijsinstelling beroep doen op een erkend labo om een monstername en een analyse te
laten uitvoeren (lijst van erkende labo’s http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=782 ).
Deze bevindingen dienen opgenomen te worden in de asbestinventaris en het beheersplan van
de onderwijsinstelling.
Het gaat om "representatieve deeltjes" van asbestverdachte materialen die in een gebouw, op
een locatie, op sloop - of saneringswerven worden aangetroffen, en waarvan de school, de
betrokken firma of andere verantwoordelijken van de betrokken werf willen weten of dit
materiaal asbesthoudend is.
Procedure voor monstername
Een monstername mag enkel uitgevoerd worden door een bevoegd persoon2 die hiervoor een
gepaste opleiding heeft gekregen.
Voor het nemen van een monster gebruikt de bevoegde persoon wegwerphandschoenen en
een stofmasker (type P3).
Het asbestmonster wordt daarna dubbel in een voor asbest bestemde3verpakking verpakt.
Indien er geen voorgedrukte melding is op de verpakking, dan wordt er een sticker met het
opschrift ”Asbest" aangebracht. De voorwerpen bevatten geen scherpe kanten om
beschadiging van de verpakking te vermijden.
Procedure afleveren van een monster aan het labo van FOD WASO
 Het aanvraagformulier, met toevoeging van de asbestinventaris en de monstername,
wordt in een gesloten enveloppe via de contactpersoon binnen de verschillende
onderwijskoepels en het GO! bezorgd aan de modelwerkplaats voor veilig werken
FOD WASO.
 Het Laboratorium Industriële Toxicologie van de FOD WASO, zal het monster
kwalitatief kosteloos onderzoeken op de aanwezigheid van asbest.
 Er wordt een officieel verslag van de analyse opgesteld dat aan de onderwijsinstelling
wordt bezorgd. Dit kan op vrij korte termijn gebeuren, zodat eventuele noodzakelijke
maatregelen ten aanzien van de onderzochte asbestverdachte materialen zonder verwijl
kunnen genomen worden.
1

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van
blootstelling aan asbest en wijzigingen (herstel, onderhoud en afbraak).
2
Deze bevoegde persoon moet minimum op de hoogte zijn van o.a. de reglementering inzake asbest of
asbesthoudende materialen, de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen
en de daaraan verbonden risico’s voor de veiligheid en gezondheid, de specifieke regels voor het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, de noodprocedures en de ontsmettingsprocedures die voortvloeien uit het
feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden.
3
Er zijn klein formaat asbestafvalzakken op de markt met een asbestopdruk. Deze zak is bedoeld voor het
verpakken en afvoeren van kleinere hoeveelheden asbesthoudend materiaal.

Bijlage: aanvraagformulier en de contactpersonen van de onderwijskoepels en het GO!
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ASBESTONDERZOEK: AANVRAAGFORMULIER

Naam en voornaam Directie……………………………………………..………………..
School/centrum: ………………………………………………………………… ………
Straat, nummer: …………….…………………………………………………… ………
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………… .…
Handtekening Directie:…………………………………………………………………….
Hierbij wordt een aanvraag ingediend om door Laboratorium Industriële Toxicologie van de
FOD WASO een onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest.
Dit onderzoek kadert in renovatiewerken of verbouwingen van schoolgebouwen en dient om
uitsluitsel te geven over het al dan niet aanwezig zijn van asbest.
Het onderzoek wordt gevoerd op basis van de bestaande asbestinventaris. In de tabel van de
asbestinventarisatie wordt aangeduid voor welke plaatsen in het schoolgebouw er twijfel
bestaat met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.
Datum asbestinventaris : ………………….
Tabel met asbestinventarisatie bijvoegen.
Gebouw waarvoor het labo-onderzoek wordt aangevraagd:
Naam gebouw: …………………………………………………………………………………
Straat, nummer: …………………………………………………………………………………
Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………………..
Datum geplande verbouwing: …………………
Preventieadviseur en/of contactpersoon van de school:
Voornaam en Naam: ………………………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………….……………

De contactpersonen van de verschillende onderwijskoepels en het GO!:
VCLB:
GO!:
VSKO:
OVSG:
POV:

Trees Ameloot
Guy Linten
Hugo Ruymbeke
Michel Vanden Broucke
David De Herdt

