Welkom
Hoe beïnvloedt menselijk gedrag het
risico op gezondheidsschade tijdens
asbestverwijdering in België?
Jan Van Bouwel
verantwoordelijke asbestlabo
E-mail: jan.vanbouwel@ibeve.be

INLEIDING
SITUATIE IN BELGIE
!

2015 Asbestfonds: 292 slachtoffers longvlieskanker erkend
• Stijging met 60% t.o.v. 2014 (181 erkend)
• bijkomend: Asbestos en diffuse pleurale verdikking: 43 gevallen (stabiel)

!

Wetgevend kader asbestwerken:
• Federaal arbeidswetgeving: (nvt op particulieren of eigenaars, nvt in kader van verkoop)
– KB asbest van 16 maart 2006 Bescherming WN’s
– verplichte asbestinventaris en indeling werken

• Regionale milieuwetgeving (bescherming omgeving)
– Brussels Hoofdstedelijk Gewest: milieuwetgeving bij asbestwerken
» meldings en milieuvergunningsplicht voor asbestwerven obv destructieve asbestinventaris
» strikte indeling werken ifv aard, hoeveelheid en staat asbestmateriaal
– Vlaanderen: weinig bruikbare verplichtingen in milieuwetgeving (enkel wat algemene bepalingen)
– Wallonië: milieuvergunningsplicht (zonder specifieke bijkomende asbestinventaris)

• Regionale afvalwetgeving (alle asbestmaterialen gevaarlijk/gescheiden afvoer)
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Inleiding
KB	
  ASBEST	
  16	
  maart	
  2006:	
  	
  BESCHERMING	
  WERKNEMERS	
  tegen	
  risico’s	
  van	
  blootstelling	
  aan	
  asbest	
  (WG)	
  

Wie maakt inventaris?
" Werkgever (bedrijf, aannemer,…)
" kan zich laten bijstaan door erkend
labo

Inhoud inventaris?
" lijst verdachte materialen
• in alle gebouwen/installaties
•uitgezonderd verborgen materialen

Opmaak Asbestinventaris

ASBESTINVENTARIS

Hoe?
" Visueel opsporen (rondgang)
" Staalanalyse door erkend labo

Waarom?
" beheer risico normaal gebruik
" overdracht info aan aannemers
" tegen getekend afschrift!!!
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Is er gevaar? (RA)
Wat moet je doen om
gevaar weg te nemen?
Wat in geval van
werken? Zie verder

Inleiding
ALGEMEEN: KB 16 MAART 2006
Uitvoering met
eigen WN’s mag
- Info
- Opleiding
- Algemeen
- PBM’s
- signalisatie
- Specifiek
- CBM’s
- werkplan
- melding FOD WASO
- register
- luc htmeting
- medisch onderzoek
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WERKEN MOGEN NOOIT STARTEN ZONDER
RAADPLEGING VAN ASBESTINVENTARIS

Uitvoering met
eigen WN’s mag

- Info
- Opleiding
- Algemeen
- PBM’s
- signalisatie
- werkinstructie

Onwetendheid/gebrekkige informatie
Film afsteken vinyl met asbestkarton

Gebrekkige wetgeving voor de particuliere markt
Kostprijs van asbestverwijdering
Gebrekkige kennis over asbest bij betrokken partijen
# Particulier
# Architect/Veiligheidscoördinator
# Preventieadviseurs
Gebrekkige kwaliteit of ontbreken vooronderzoek (asbestinventaris)
# Iedereen mag inventaris maken
# Geen opleidingscriteria voor asbestinventarist

Onderhoud en herstelwerken

Wettelijk Verboden activiteiten worden nog
dagelijks uitgevoerd

Film ontmossen dak

Voorafgaande risicoanalyse wordt
niet uitgevoerd

Electrische leidingen leggen in valse
plafonds met asbestspuitlaag

Verwijdering met Eenvoudige Handelingen

Film Uitvoering conform KB asbest

Film Foutieve uitvoering

OORZAKEN BIJ NIET-ERKENDE AANNEMERS
Oorzaken:
!

Economische motieven (zaakvoerder) / Druk van werkgever op WN’s
• Cultuur binnen de ganse sector van afbrekers, dakwerkers en aannemers
• Laagste inschrijver bij aanbestedingen zonder kwaliteitscriteria

!

Inschatting risico voor gezondheid (zowel bij WG els WN)
• geen onmiddellijke effecten

!

Ontbreken veiligheidscultuur/beleid

!

Geen erkenning vereist (enkel opleidingsattesten)

!

Kwaliteit Opleidingen slecht
• 8 uur opleiding door externe (geen andere criteria voor lesgever)
• Laaggeschoolde WN’s / vaak van vreemde origine (kwetsbaar/taalprobleem)

!

Kennis en betrokkenheid preventiediensten/bouwheren
• Rekenen te veel op kunde en goodwill van “gespecialiseerde” aannemer

!

Straffeloosheid

OORZAKEN BIJ NIET-ERKENDE AANNEMERS
!

Straffeloosheid
• Onvoldoende inspecties (vrijwel geen meer); Boetes te laag
• Hiaten in de wetgeving (vb zelfstandige zonder WN’s)
• Visuele inspectie (oplevering) niet geregeld bij eenvoudige handelingen
• Gebrekkige opleveringscriteria/juridisch geen veroordelingen

Erkende verwijdering
Gespecialiseerde asbestverwijdering: hermetische zone (erkende firma)

Hermetische zone

personeelssas
P1 P2 P3

Materialen:
Kalkisolatie CV-leiding, spuitlagen, muurpleister,
kartononderlaag vloerbekleding, afschuren lijm, picalplaten,
niet demonteeraar asbestcement, grotere hoeveelheid textiel,…
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EX
materiaalsas M2
M1

OORZAKEN BIJ ERKENDE VERWIJDERING
Oorzaken:
• Laag geschoold personeel/vaak van allochtone origine (taal)
–

Andere Risicoperceptie en cultuur/groot verloop

• In principe veel beter opgeleid
–

Opleiding van 32u – echter geen vereisten voor lesgever (geen gecertifieerd organisme)

–

In praktijk wel goede opleiding voorhanden

• Zwaar werk/tijdrovende procedures
–

In en uittrede procedure van de zone

–

Uitgebreide PBM’s

• Onvoldoende inspecties (vrijwel geen meer); Boetes te laag
• Zeer concurrentiële markt – druk op prijs en tijdsdruk
–

Economisch belang/laagste inschrijver bij aanbestedingen

• Visuele inspectie voor vrijgave door aannemer zelf
–

Onafhankelijkheid?

• Luchtmetingen door labo’s aangesteld door aannemer
–

Onafhankelijkheid?

• Gebrekkige opleveringscriteria/juridisch geen veroordelingen

MAATREGELEN?
Op niveau van de werkgever
• Verhoging van het aantal inspecties bij asbestwerven
• Oplossingsgerichte inspecties (vereist praktijkervaring inspecteur)
• Duidelijke en striktere vrijgavecriteria door onafhankelijke partij
• Betere regeling van de kwaliteit van opleidingen en controle daarop
• Duidelijke regeling van juridische aansprakelijkheid (wegwerken
achterpoortjes)
• Verhoging van boetes
• Administratief eenvoudige meldingen en aanvragen
• Informatiecampagnes en sensibilisatie voor werkgever/bouwheer/
opdrachtgever
• Installatie van een veiligheidscultuur (hiërarchische lijn)
–

Taak van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer/veiligheidscoördinator

–

Aantonen economisch voordeel

• Verwijdering met eenvoudige handelingen koppelen aan een erkenning

MAATREGELEN?
Op niveau van de werknemer
• Betere opleidingen (vooral voor huidige niet erkende verwijdering)
–

Praktijkgericht!!

• Integratie van module rond gedrag in de opleiding (vb Sirk Sekuur)
–

Assertiviteit/mondigheid/inzicht/omgaan met groepsdruk

• Duidelijke visualisatie van lange termijn effecten en gevolgen
–

Verhogen betrokkenheid: Confronterende beelden/emotioneel sterke beelden

–

Verhogen risicobewustzijn

• Regelmatige Informatiecampagnes en sensibilisatie
• Stimuleren van een veiligheidscultuur (zie Werkgever)
• Eenvoudige en begrijpbare procedures/haalbaar werkregime

MAATREGELEN?
Op niveau van andere betrokkenen
(bouwheer, architect, preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren, inspectie)
• Voorzien van asbestopleiding in de opleidingen bouw
–

Technisch onderwijs

–

Opleidingen architect

–

Opleidingen preventie (arbeidshygiëne/preventieadviseurs/veiligheidscoördinatoren)

• Duidelijke regeling van aansprakelijkheid betrokken partijen
• Sensibilisatie en informatiecampagnes

MAATREGELEN?
Op niveau van particulieren
• Wegwerken van de hiaten in de wetgeving
–

Inventarisatieplicht bij verkoop of verhuur van een gebouw

–

Aansprakelijkheid en boeteregeling

–

Afstemmen van regionale en federale wetgeving op elkaar

• Asbest afbouwbeleid met Subsidieregeling of fondsen voor
asbestverwijdering
–

Drukken kostrpijs

• Regelmatige Informatiecampagnes en sensibilisatie
• Inventarisatieplicht bij verkoop of verhuur van een gebouw
–

Basisinventaris door deskundige/goedkoop

