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dossier asbest

Laboratorium ECCA is, mede dankzij meer dan 50 jaar aan labo-ervaring, een uiterst betrouwbare 
partner en adviseur voor het oplossen van analytische problemen in de voedingsindustrie en in 
het leefmilieu.  Voor particulieren en ondernemers is Laboratorium ECCA bovendien een enorme 
toegevoegde waarde voor analyses en de inventarisatie van asbesthoudende materialen.

Asbest is niet met het blote oog waar-
neembaar maar kan wel zeer schadelijk 
zijn. Wil je zeker zijn dat een bepaald 
materiaal vrij is van asbestvezels, dan is 
Laboratorium ECCA je graag van dienst. 
Zij kunnen in een mum van tijd voor een 
asbestanalyse en een asbestinventaris 
zorgen.

Als werkgever ben je verplicht om je 
werknemers te allen tijde te bescher-
men tegen de risico’s van asbest. 
Je dient dan ook verplicht maatregelen
te ondernemen in functie van de
inventarisatie en het beheer van asbest, 
de juiste verwijderingsmethodes en 
opleidings- en erkenningsvoorwaarden.
Er worden op zeer regelmatige basis  
inspecties uitgevoerd om te controleren 
of je alle nodige verplichtingen inzake 
asbestpreventie ten volle naleeft. 

Een asbestinventaris is een volledig
dossier over de onderdelen van je 
woning, school, bouwproject of bedrijfs-

site die asbest kunnen bevatten. Per 
asbesthoudend bouwmateriaal vind je 
er advies over het beheer of de verwij-
dering ervan. Zo’n inventaris is wettelijk 
verplicht voor werkgevers en bij sloop- 
en renovatiewerken. Desgewenst kan 

Laboratorium ECCA voor jouw bedrijf zo 
een asbestinventarisatie uitvoeren. Na 
de staalname en analyse van de moge-
lijke schadelijke stoffen in het gebouw 
wordt een duidelijk rapport opgesteld 
en kunnen experten instaan voor de 
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opmaak van een sloopopvolgingsplan. In 
zo’n plan krijg je een helder overzicht van 
de herkomst van de materialen en hoe 
ze ingezameld, opgeslagen en afgevoerd 
zullen worden. 

Laboratorium ECCA inspecteert het ge-
bouw op de aanwezigheid van asbest en 

is erkend om de nodige stalen te nemen 
van de materialen in de constructie die 
vermoedelijk asbest bevatten. Deze 
staalname kan destructief of niet des-
tructief van aard zijn. In een overzichtelijk 
rapport sommen zij de asbesthoudende 
materialen op. Daarnaast geven zij een 
risicoanalyse en een gedetailleerd advies 
over hoe je de blootstelling aan asbest 
kan voorkomen. 

Bij een risicoanalyse zal o.a. nagegaan 
worden hoelang werknemers eventueel 
al blootgesteld werden aan asbest maar 
in deze analyse kan je evengoed een 
lijst aan maatregelen terugvinden die je 
bijvoorbeeld een werkplan overhandigen
om asbest voorgoed te verwijderen 
en die je vervolgens ook preventief 
advies meegeven.

SNELLE EN VEILIGE 
ASBESTANALYSE

Asbest is schadelijk voor je gezondheid 
wanneer je de vezels inademt. Wees 
daarom alert voor verdachte materialen
met een wafelachtige of vezelachtige 
structuur en al zeker in gebouwen die

tussen 1950 en 2000 gebouwd of ver-
bouwd werden. De stof kan immers 
voorkomen in golfplaten, isolatiema-
teriaal, elektrische leidingen, rioolbuizen, 
tegels, rond steunbalken … 

Denk je dat er asbest aanwezig is?  Laat 
het materiaal dan zo snel mogelijk 
onderzoeken door een van de ECCA-
experten. Je kan er ook voor kiezen om 
zelf een staal te nemen. De asbestkit 
kan besteld worden via www.asbest.be.
Alle verdere instructies kunnen tevens
via deze website teruggevonden 
worden. Nadat Laboratorium ECCA je 

staal ontvangt, krijgt je binnen 2 werk-
dagen het restulaat meegedeeld.

Wil je meer weten over hoe je asbest-
houdende materialen kan herkennen en 
verwijderen of hoe je blootstelling aan 
asbest kan beperken? Surf eens naar 
www.alertvoorasbest.be.

ONDERSTEUNING EN SUBSIDIES

De Vlaamse overheid biedt bedrijven 
ondersteunende maatregelen en extra  
subsidies aan om asbesttoepassingen
in bedrijfsgebouwen stelselmatig te 
verwijderen. 

Ovam, Vlaanderen.be en de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu geven u 
hieromtrent ook verdere uitgebreide 
adviezen.

‘ECCA, MORE THAN A LAB’


