
 
 

 

 

BRIEFWISSELING
Aan de deputatie 
van de priovincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

PROVINCIEHUIS 
Gouvernementstraat 1 

9000 Gent 
Tel. (09)267 80 00 
Fax (09)267 80 99 

KANTOREN TOEGANKELIJK 
Werkdagen van 9 tot 12 uur 

Woensdag van 14 tot 16.30 uur 

Aan de heer Tanguy Veys 
Fractievoorzitter 
      
Burgstraat 19 
9000 Gent 
      

      
      
Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk 

uw brief :       
uw kenmerk :       
ons kenmerk : 07idpbw679/jdt 
bijlagen : 2 
betreft : asbestinventarisatie 
inlichtingen : Jan De Tollenaere 
tel. : 09-267 76 54 
fax : 09-267 76 99 
e-mail : jan.de.tollenaere@oost-vlaanderen.be 

Gent, 10 januari 2008 

Geachte fractievoorzitter, 

Hierbij vindt u het antwoord op uw schriftelijke met betrekking tot de 
asbestinventarisatie. 

1. Asbestinventarisatie 

De eerste asbestinventarisatie is uitgevoerd door een preventieadviseur 
van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze 
persoon had daartoe een vorming gevolgd bij de firma Inspectorate, een 
toenmalig erkend laboratorium voor asbestanalyes. De eerste inventarissen 
werden opgesteld in 1995.  

De wetgeving is van toepassing op werkgevers; daar waar het 
provinciebestuur personeel tewerkstelt moet een asbestinventaris worden 
opgemaakt. Als bijlage treft u het overzicht aan van de gebouwen/locaties 
waarvoor een inventaris moet aanwezig zijn. Van de 48 gebouwen/locaties zijn 
er 14 waarvoor nog geen asbestinventaris aanwezig is. Een aantal van deze 
gebouwen zijn gehuurd. Voor 8 gebouwen/locaties werd geen inventaris 
opgesteld omdat het nieuwbouw of vernieuwbouw betreft waar in principe geen 
asbesthoudende materialen werden gebruikt. Voor de rest : 26 andere 
gebouwen/locaties werd vroeger reeds een asbestinventaris opgesteld. 

Uit de praktijk blijkt dat de praktische bruikbaarheid van de 
asbestinventarissen dient verbeterd te worden. De eerste inventarissen werden 
beschrijvend opgesteld en ter plaatse werden stickers aangebracht op de 
asbesthoudende materialen. Wegens tijdsgebrek op de idpbw gebeurde er 
geen jaarlijkse opvolging. In de loop van de jaren zijn er heel wat stickers 
verdwenen (veroudering kleeflaag) en op heel wat plaatsen zijn bij 
renovatiewerken op een reglementaire wijze asbesthoudende materialen 
verwijderd. De inventarissen werden evenwel niet aangepast.  

In het globaal preventieplan 2007-2012, goedgekeurd door de 
provincieraad op 28 maart 2007 werd onder doelstelling A01 de noodzaak 
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aangegeven tot de opmaak van nieuwe asbestinventarissen door externe 
deskundigen. Om dit te realiseren werd het budget geraamd op 80.000 EUR. 
Wegens de budgetbeperkingen wordt deze opdracht gespreid over meerdere 
jaren. Via het  jaarlijks WMD-actieplan 2007-2008 is de opmaak van een 11-tal 
inventarissen voorzien (deels begroting 2008, deels begroting 2009) en dit 
zowel op budgetten van de idpbw als de dienst gebouwen. 

Indien een nieuwe of hernieuwde asbestinventaris noodzakelijk is in 
functie van afbraak- of renovatiewerken wordt daar prioriteit aan gegeven. De 
dienst gebouwen neemt daartoe de nodige initiatieven.  
In het kader van werken met ondernemingen van buitenaf (hoofdstuk IV van de 
Welzijnswet) wordt de verplichte informatie-uitwisseling bewaakt via de dienst 
gebouwen en voor advies voorgelegd aan de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. In de informatie-uitwisseling wordt aangegeven of er 
kans is op blootstelling aan asbest; indien dit het geval is moet de 
asbestinventaris toegevoegd te worden.  

2. Vorming, preventie en beschermkledij 

Conform de wetgeving, met name het  K.B. van 16 maart 2006 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest, mogen enkel eenvoudige handelingen worden 
uitgevoerd door de eigen werknemers die hiertoe een aangepaste vorming 
hebben gekregen. Door de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk werd éénmalig in het provinciaal domein Puyenbroeck een opleiding 
gegeven aan een drie personeelsleden; dit in functie van het uitvoeren van 
eventuele herstellingen aan daken van asbestcementgofplaten. Sinds het in 
voege treden van deze wetgeving werden evenwel nog geen werkzaamheden 
uitgevoerd door eigen personeel. Om deze reden werden er ook nog geen 
specifieke werkkledij of persoonlijke beschermingsmiddelen aangekocht. De 
hiërarchische lijn moet voorstellen tot aankoop dien indien zij werken door eigen 
personeel plannen. De idpbw heeft hierin een adviserende bevoegdheid. 
De preventieadviseur van de idpbw die tot vorig jaar nog gevraagd werd om 
monsters te nemen beschikt over de nodige beschermkledij en PBM's.  

Er is geen specifieke procedure uitgeschreven bij het vaststellen van 
asbest of asbesthoudende materialen. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor 
onderhoudspersoneel weten heel duidelijk dat bij het minste vermoeden van 
aanwezigheid van asbest de werkzaamheden moeten gestopt worden.  

3. Staalnamen en verwijdering van asbest 

Staalnames bij twijfel over aanwezigheid van asbest worden steeds 
aangevraagd via de dienst gebouwen. Hiervoor worden erkende laboratoria 
ingeschakeld. De dienst gebouwen staat verder ook in voor de opmaak van 
dossiers m.b.t. de verwijdering van asbesthoudende materialen. Als bijlage treft 
u een overzicht aan van de asbestgerelateerde dossiers (database 
dossierbeheer dienst gebouwen).  
De regels m.b.t. de verwijdering van asbesthoudende materialen (afval) worden 
steeds strikt gevolgd.  
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Voor de opmaak van de asbestinventarissen worden ofwel de 
budgetten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
aangesproken ofwel deze beheerd door de dienst gebouwen. In 2007 werd op 
de idpbw een budget gespendeerd aan de opmaak van asbestinventarissen 
van 6493.56 EUR; voor 2008 bedraagt het beschikbare budget 17.500 EUR.  
Voor dringende  staalnamen worden steeds de budgetten bij de dienst 
gebouwen aangesproken. 

Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

(get.) Albert De Smet (get.) Peter Hertog 
       
 
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk (07idpbw679/jdt) vermeldt. 
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Provinciehuis a 1995 ja verwijdering asbest in provincieraadzaal - nieuwe inventaris door Vlaamse overheid 0 aanvragen neen
PAC a 1995 neen geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Huis van de Economie– Seminarie a 2001 ja asbest verwijderd bij renovatie 0 attest ontwerper/aannemer neen
Bank van de Arbeid a 1998 ja 4000 aanvragen neen
PAC Gouvernementstraat a 1995 ja grotendeels verwijderd bij renovatie/deels aanwezig 2500 aanvragen neen
Herenhuizen 26 -28 a 1995 neen ifv renovatie grondig onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan de werken 2500 aanvragen neen
Vormingscentrum a neen 1500 aanvragen neen
PCM a nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Huis van de sport s nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Provinciaal archief a 2000 ja asbest verwijderd bij renovatie 1500 aanvragen neen
Uitleendienst - Gent a neen 1500 aanvragen neen
Uitleendienst - St Niklaas a neen 1000 aanvragen neen
Uitleendienst - Geraardsbergen a neen 1000 aanvragen neen
Kaaihoeve a 1995 neen 1500 aanvragen neen
Caermersklooster m 1995 ja 3000 aanvragen neen
Molenmuseum m 1995 ja 2500 aanvragen neen
PAM Velzeke m 1996 ja wachtbuis 2500 aanvragen neen
PAM Ename - museum m neen 2500 aanvragen neen
PAM Ename - huis Sorgeloose m neen 1500 aanvragen neen
PAM Ename - erfgoedcentrum m nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Puyenbroeck - nieuw zwembad s nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Puyenbroeck - sporthal / oud zwembad s 1995 ja oud zwembad - 4000 aanvragen ja
Puyenbroeck - restaurant d 1995 ja asbest verwijderd  bij renovatie ? 0 attest ontwerper/aannemer neen
Puyenbroeck - golfcentrum d nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Puyenbroeck - rest domein d 1995 ja voornamelijk daken in asbestcement 6000 aanvragen neen
Het Leen d 1995 ja 0 geen ja
Huysmanshoeve d neen 1500 aanvragen neen
Boerekreek (nieuwbouw) s nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
Boerekreek (oude gebouwen) s neen 1500 aanvragen neen
campus Klaverveld; Klaverveld 6 o b neen 2500 aanvragen neen
campus Platteput - werkplaatsen / klassenvleugel o b 2002 ja paviljoenen (worden afgebroken) - geen asbest verwerkt in niieuwbouw 0 attest ontwerper/aannemer neen
campus Henleykaai o s 1996 ja platen aan convectoren + spuitasbest in keuken PM verwijderd 5000 aanvragen neen
campus Henleykaai - PIHS o s 1995 neen neen
PIBV – Hamme o s 2006

2007
ja 2006 - asbestinventarissen oude woningen ifv afbraak

2007 - asbestinventaris Academie - ifv renovatie
5000

aanvragen deels
PI Heynsdaele o b 1995 ja beperkt - enkel dakbedekking 6000 aanvragen neen
PIVA o s nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
PSBLO Meetjesland - Eeklo o b neen nieuwe inventaris aanwezig 0 geen ja
PSBLO Meetjesland - Zelzate o b neen 0 opvragen bij gemeente neen
PTI Eeklo o s 1995 ja 5000 aanvragen deels
PCVO Meetjesland Assenede o v 1995 ja 1500 aanvragen neen
PTI Ninove o s 1995 ja 3000 aanvragen toegewezen
PTI Zottegem o s 1995 ja 4000 aanvragen toegewezen
PCVO Scheldeland - Dendermonde o v neen 4000 aanvragen neen
PCVO Scheldeland -Wetteren (Nieuwstraat) o v 2006 ja asbest aanwezig in af te breken woningen - in nog te realisren nieuwbouw geen asbest v 0 attest ontwerper/aannemer neen
PCVO Scheldeland -Wetteren (Marktdreef) o v neen 1500 aanvragen neen
PCVO Waas en Durme - Zele – Kerkstraat o v neen 2500 aanvragen neen
PCVO Waas en Durme -Zele – Koevliet o v nvt nvt geen asbest verwerkt 0 attest ontwerper/aannemer neen
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PCVO Waas en Durme -Lokeren o v 1995 neen 3000 aanvragen toegewezen
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Dossiers - uitgebreid detail dienst 31kleurcode
prioritaire dossiers in werffase
prioritaire dossiers in opmaak
wachtlijst prioritaire dossiers

Aalst - Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2005-0350 nieuwe stookplaats na ombouw stoom naar gas voorlopig opgeleverdTP SS Op 14/05 voorlopig opgeleverd (04-06-07)24 000,00 €
2006-0641 asbestinventaris en sanering naar archiefSS TP  (12-06-06)0,00 €

Buggenhout - campus Platteput faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2002-0110 slopen van 2 paviljoenen naar archiefSS MDV stedenbouwkundige vergunning OK.  Aanbesteding na nieuwe 
paviljoenen op Klaverveld. Offertes op te vragen (07-02-05)

37 500,00 €

2006-0445 asbestinventaris naar archiefSS MDR Toewijzing aan firma Ecolas. Opdracht uitgevoerd. Faktuur dd 
14/11/06, binnengekomen op 16/11/06  geadviseerd op 
21/11/06.. (21-11-06)

1 200,00 €

Dendermonde - campus Oude Vest - Dijkstraat faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2002-0010 renovatie campus ontwerpMDR SS uitgevoerd via dienstencontract Signa uit Brussel (07-04-05)0,00 €
2007-0252 asbestinventaris nog niet behandeldSS SDV  (05-08-07)0,00 €

Eeklo - Het Leen faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2006-0517 asbestverwijdering gebonden asbest 
(kweektabeletten)

naar archiefAVW NTA  (26-09-06)2 355,00 €

Eeklo - Huysmanhoeve faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2007-0157 asbestinventaris nog niet behandeldMCH EEB  (03-12-07)0,00 €

Eeklo - PSBLO Eeklo faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2006-0630 asbestinventaris toewijzingSS MDV offerte beschikbaar, opvolging door Jan De Tollenare (12-01-06)1 277,00 €
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Eeklo - PTI-PCVO Eeklo faseopvolger raming/bedrag detail
blok A01

2005-0309 bb283 - aanpassing berging lasatelier voorlopig opgeleverdBV PA AVW uitgevoerd (12-04-07)12 000,00 €
2007-0082 asbestinventaris naar archiefPA BV Door Ecolas opgebeld, geen asbest rond buizen, wel platen in 

berging aanwezig met asbest, stuurt rapport op (15 feb). School 
op de hoogte gebracht van asbest in berging, zal zelf afvoeren 
in zakken naar asbestverwerkendbedrijf 'de sutter' in eeklo (01-
03-

500,00 €

Eeklo - regiohuis Meetjesland faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2002-0773 huisvesting regiohuis in heldenpark uitvoering / leveringSDV stedenbouwkundige aanvraag ingediend (07-06-06)0,00 €
2006-0499 opmaak asbestinventaris naar archiefSS SDV  (20-09-06)0,00 €

Gent - Archief faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2000-0109 asbestverwijdering naar archiefEEB  ()0,00 €

Gent - PAC - Gouvernementstraat 22-24 faseopvolger raming/bedrag detail
Gouvernementstraat 2201

2003-0163 verwijdering asbest-cement in kelder naar archiefJS MCH werken voltooid door Strabag ()25 000,00 €

Gent - Seminarie faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2004-0332 staalname en analyse asbest naar archiefKP MCH factuur goedgekeurd op 5/08/04
Weyckaert en Provincie hebben in samenspraak de firma RPS gekozen 
(05-08-04)

700,00 €

Huis van de Economie01
2001-0148 analyse monster - aanwezigheid asbest naar archiefJS  ()0,00 €
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Gent - Uitleendienst Gent faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2007-0572 asbestonderzoek tgevoerd maar niet betaaAVW BV staal opgestuurd;
rapport ontvangen - asbest aanwezig (20-12-07)

50,00 €

Hamme - PIBVD Hamme faseopvolger raming/bedrag detail
blok A01

2004-0206 masterplan renovatie academie uitvoering / leveringLH MDV SS PI en PCVO overleggen en vragen akkoord IV (27-01-06)0,00 €
2007-0108 asbestonderzoek def. opgeleverd/eindeSS LH asbestinventaris ontvangen 07/03 (07-03-07)0,00 €

woning Meulenbroek 15A13
2005-0589 slopen woning en opslag hout voorlopig opgeleverdSS TH Voorlopige oplevering opgemaakt  gevraagde documenten nog niet 

geleverd (02-08-07)
20 000,00 €

2006-0588 asbestinventaris woning hamme naar archiefSS TH  (11-07-06)0,00 €

Oudenaarde - PIVA Oudenaarde (oude locatie) faseopvolger raming/bedrag detail
Kasteelstraat 1401

2006-0493 sloop sanitair blok naar archiefPA TH MDV gesloopt (08-08-07)4 500,00 €
2006-0581 asbestinventaris kasteelstr 14  

oudenaarde san
def. opgeleverd/eindePA TH gegund aan fibrecount (06-11-06)5 500,00 €

Ronse - Heynsdaele faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2004-0451 renovatie campus (door abetec) ontwerpLK SS projectteam moet samengeroepen worden (d32, ict en d71) (16-05-06)2 000 000,00 €
2007-0354 asbestverwijdering aanbesteding/prijsvraagSS PM SDV  (07-05-07)0,00 €
2007-0116 opmaak asbestinventaris naar archiefSS SDV  (16-02-07)4 500,00 €
2005-0160 renovatie cv-installatie uitvoering / leveringPM SS schorsing tot asbestrapport beschikbaar (12-06-07)180 000,00 €

hoofdgebouw01
2006-0172 staalname asbest bij renovatie vloer klooster naar archiefSDV SS TH prijs gevraagd aan Fibrecount (16-05-06)500,00 €

werkhuizen02
2006-0651 sleutelplan uitbreiden met werkhuizen ontwerpSS BV opmaken van deurnummerplan,

voorstel doorgestuurd naar filip claeys, wacht op antwoord (23-11-07)
5 000,00 €

2007-0064 asbestonderzoek naar archiefSS BV staal opgestuurd naar Fibrecount; resultaat: asbest aanwezig 
(09-03-07)

50,00 €
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witte villa05
2004-0081 bb234 - witte villa - renovatie tot 1 leefgroep uitvoering / leveringSDV SS KP werf is gestart op 1febr 2007 alternatieve subsidiëring over 20 jaar, start 

werken 12 februari, einde september 2007 (02-03-07)
350 000,00 €

2006-0500 opmaak asbestinventaris naar archiefSS SDV factuur goedgekeurd (08-01-07)0,00 €

Ronse - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2004-0528 renovatie vredegerecht ontwerpLK DS aanbesteding is gebeurd (26-06-07)650 000,00 €
2006-0030 verwijdering asbest uitvoering / leveringLK DS PV voorlopige oplevering (02-04-07)0,00 €
2005-0611 asbestonderzoek naar archiefDS LK TH prijsvraagbrief, uitgevoerd door Fibrecount (18-07-06)0,00 €

Wachtebeke - Puyenbroeck faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2007-0175 lekkende daken en vervangen van asbest 
dakbekleding

aanbesteding/prijsvraagND BV Vermaco laagste inschrijver maar geen erkenning;
Nieuwe (openbare) aanbesteding (04-01-08)

0,00 €

Wetteren - PCVO Wetteren (Nieuwstraat) faseopvolger raming/bedrag detail
Algemeen00

2007-0233 nieuwbouw pcvo aanbesteding/prijsvraagET MDR Verbod de werf te betreden tot vrijgave expert. Heraanbesteding in 
voorbereiding. 2° Plaatsafstapping op 3 september 2007.Werf 
vrijgegeven. Heraanbestedingsdossier tegen begin 2008. (03-01-08)

3 500 000,00 €

2006-0327 opmaak asbestinventaris naar archiefET MDR Uitgevoerd (26-02-07)2 050,95 €
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