
De bouwsector en Fedris lanceren vandaag de nationale 
sensibiliseringscampagne Wees Alert voor Asbest

De bouwsector, bij monde van haar sectoraal fonds Constructiv, en het Federaal agentschap 
voor beroepsrisico’s Fedris lanceren samen een nationale sensibiliserings- en preventie-
campagne over de blootstelling aan asbest. De preventieopdracht van Fedris werd in 2017 
toegewezen door minister Maggie De Block. Deze gezamenlijke campagne op initiatief van 
de bouwsector en Fedris is er het resultaat van. Beide organisaties willen via de campagne 
Wees Alert voor Asbest zowel de sector als particulieren waarschuwen voor de risico’s van 
een blootstelling aan asbest. Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aan-
tonen dat risico’s kunnen worden vermeden als er op een correcte manier met asbest-
houdende materialen wordt omgesprongen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: « We zijn er ons niet altijd 
bewust van, maar asbest is nog aanwezig rondom ons. Er zijn vandaag nog steeds belangrijke 
risico’s verbonden aan de blootstelling aan deze gevaarlijke vezel. Daarom moeten we de 
krachten bundelen met de spelers op het terrein om de preventie te verbeteren door werknemers 
en burgers te sensibiliseren, want er bestaan oplossingen. Dit is de positieve boodschap die de 
campagne wil uitdragen. »

Constructiv : « Blootstelling aan asbest houdt gezondheidsrisico’s in, dat moet iedereen 
beseffen. Maar met veilige werkmethodes, beschermingsmiddelen en kennis van zaken kan 
je je perfect beschermen. Je gezondheid is immers onbetaalbaar! En als je twijfelt, doe dan 
een beroep op professionele hulp. »

Vandaag worden veel oudere huizen gerenoveerd en tegelijk loopt de levensduur van de 
meeste asbesthoudende materialen op zijn einde, waarbij de oorspronkelijk stevig vast-
zittende vezels kunnen loskomen. Hierdoor neemt het risico’s op blootstelling toe, zowel bij 
particulieren als bij de professionals actief in de bouwsector. Toch kan asbest met de juiste 
voorzorgsmaatregelen of met professionele hulp correct en veilig worden verwijderd en hoeft 
men niet onnodig blootgesteld te worden aan asbestvezels.

De organisaties sporen niet alleen werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de bouw-
sector, maar ook particulieren aan om zich goed te informeren wanneer ze aan de slag 
gaan en misschien het risico lopen om op asbesthoudende materialen te stoten. Via de 
campagne willen ze hen overtuigen om een beroep te doen op professionals als er twijfel 
bestaat of materialen asbest bevatten. Een blootstelling aan asbest houdt immers ernstige 
gezondheidsrisico’s in en kan leiden tot asbestose of mesothelioom. Die asbestgerelateerde 
ziekten manifesteren zich echter pas na 25 tot 40 jaar. 
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Constructiv en Fedris willen zowel de bouwsector als particulieren bewustmaken van de 
gevaren van asbest, maar hen tegelijkertijd ook inlichten over de juiste aanpak. Dat doen ze 
o.a. met televisiespots, een algemene campagnefolder en de website www.alertvoorasbest.be 
waarop de doelgroepen concrete en praktische informatie kunnen vinden. 

Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, 
ijvert Constructiv voor een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige 
werkomstandigheden op de bouwplaats.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van 
de sociale zekerheid en staat onder toezicht van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De Block.

CONTACTINFORMATIE 

Contactpersonen Fedris: 
Nele Vanderwegen, Dienst Communicatie
Joeri Luts, ingenieur bij Fedris
+32 2 272 28 04

Contactpersoon Constructiv: dhr. Fabrice Meeuw, Directeur-generaal van Constructiv BoP, 
+32 2 209 67 04, +32 477 54 39 58 

In de bijlage vindt u beeldmateriaal vrij van rechten.

https://we.tl/t-aAmcKu1AEp

