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ASBEST : ANDERE CONTACTEN & BROCHURES 

 

ANDERE NUTTIGE CONTACTEN EN LINKS: 

 Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Werk en Sociaal Overleg : www.werk.belgie.be 

Voor meer informatie over de reglementering om arbeiders te beschermen tegen risico’s i.v.m. asbest, 
kan u contact opnemen met deze FOD.  

Adres : Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, Tel. : 02/233.41.11, Fax : 02/233.44.88. 

 Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) : www.abebao.be  

Dit agentschap begeleidt ondernemingen bij de procedures voor het aanvragen van een 
milieuvergunning. 

 Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu : 

www.health.fgov.be 

 Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer (vervoer van gevaarlijke goederen over de 
weg – ADR) : http://www.mobilit.belgium.be/nl/ 

 Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) : 

http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/asbest/asbest 

 Fonds voor de beroepsziekten : www.fmp-fbz.fgov.be/ 

 Dienst Leefmilieu van uw gemeente  : of http://www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest/de-gemeenten-

van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest 

 OVAM (De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) : www.ovam.be  

 Ministerie van het Waals Gewest (Waalse Afvaldienst) : http://mrw.wallonie.be/dgrne/  

 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf : 

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=informatie 

 European Network - Belgian Safe Work Information Center BESWICK : 

http://www.beswic.be/nl/topics/chemicals_cancerigens_mutagenes_agents/asbest?searchterm=amiante&
set_language=nl  

 Confederatie Bouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://www.confederationconstruction.be/nl-

be/home.aspx 

 Confederatie Bouw Dak : http://www.cct-cbd.be/nl/default.asp 

 

BROCHURES DIE KUNNEN WORDEN GEDOWNLOAD EN ANDERE NUTTIGE INFORMATIE :  

 « Asbest – veelzijdig, maar levensgevaarlijk» (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 
Leefmilieu) : http://www.mmk.be/afbeeldingen/File/ASBEST.pdf 

 « Asbestinventaris en beheersprogramma» (november 2006, te vinden op de website van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg) : www.meta.fgov.be 

 « L’Amiante dans et autour de la maison» (brochure van het Waals Gewest) : 
http://environnement.wallonie.be/publi/education/brochure_amiante.pdf. 

 « Asbest in en om het huis : veilig omgaan met asbesthoudend materiaal » (brochure van de  
Vlaamse Overheid) : http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-lucht-hinder-
risicobeheer-milieu-gezondheid 

 « Asbest in ons milieu » (brochure van de OVAM gepubliceerd in 2008, de bevoegd instantie in het 
Vlaams Gewest) : www.ovam.be 

 « L'amiante en un coup d'oeil (guide pratique) » (RISE – Réseau Intersyndical de Sensibilisation à 
l’Environnement) : www.rise.be  
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