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Respirabel Kristallijn Silica (RCS) (1)

• Silicium (Si) is na zuurstof het meest voorkomende 
element in de aardkorst. De samengestelde vorm 
ervan, silicium, eveneens siliciumdioxyde genoemd 
(SiO2), is samengesteld uit silicium- en 
zuurstofatomen. 

• Kwarts, een vorm van kristallijn silicium, is het 
tweede meest verspreide mineraal in de wereld 
(stenen, rotsen, zand, klei, ...) →Moeilijk om het 
gebruik vandit materiaal te vermijden of om het 
materiaal te vervangen in de huidige bouwwijzen



Respirabel Kristallijn Silica (RCS) (2)



Respirabel Kristallijn Silica (RCS) (3)

• RCS is één van de stoffen die het grootste risico 
vormen voor de gezondheid van de luchtwegen van 
de werknemers in de bouw, samen met asbest. 

• Het uitsnijden, het breken, het verbrijzelen, het 
boren, het slijpen of het zandstralen van materialen 
die silicium bevatten brengt atmosferisch stof voort 
dat deeltjes bevat van kristallijn silicium van 
verschillende groottes, waarvan sommige kunnen 
worden ingeademd (onzichtbare deeltjes in normale 
lichtomstandigheden). 



Gezamenlijke campagne 2009-2012 (1)

• Activiteiten in verband met de afbraak van bouwmaterialen 
die kwarts bevatten op de bouwwerven

– Slijpen

– Verzagen

– Schoonmaken

– Groeven

– Schuren

• Arbeidsmiddelen om deze activiteiten uit te voeren (CBM)

– Stofafzuiging zo dicht mogelijk bij de bron

– Watersnijden



Gezamenlijke campagne 2009-2012 (2)

• Toenmalige boodschap: Masker FFP2 ➔ FFP3: 
bescherming dezelfde als bij de asbestverwijdering 
(Fp 10-20) 

• Deze maskers zijn echter niet voldoende

• Pathologieën in verband met kwartsstof: Silicose (cfr 
mijnwerkers), chronisch obstructief longlijden, 
longkanker, ...



Wetgevende wijzigingen (1)

• De richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot 
wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de risico’s 
van blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk werd aangepast

• Werkzaamheden waarbij werknemers worden 
blootgesteld aan respirabel kristallijn silica 
voortgebracht door het arbeidsproces werden 
ingevoegd in bijlage 1 van de genoemde richtlijn.



Wetgevende wijzigingen (2)

• Het kwartsstof dat voortgebracht wordt door een 
dergelijk proces wordt dus als kankerverwekkend 
beschouwd

• De blootstelling moet zo laag mogelijk zijn

• Een aanpassing van de Belgische reglementering is 
noodzakelijk en gepland (Europese deadline 
17/1/2020; gedaan op 12/1/2020). Bijlage VI.2-2 van 
de Codex welzijn op het werk werd in die zin 
gewijzigd



Wetgevende wijzigingen (3)

• Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging 
van titel 1 - Chemische agentia van boek VI.-
Chemische, kankerverwekkende, en mutagene 
agentia van de codex over het welzijn op het werk, 
wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide 
betreft (B.S. 22.7.2019) is in werking getreden. Droog 
zandstralen verboden



Gevolgen (1)

• Voortgezet gezondheidstoezicht

• Strategie voor analyse van de risico's en van 
de metingen: de aard, de graad en de duur 
van de blootstelling, jaarlijks vernieuwen 

• Arbeidsmiddelen ter beschikking stellen van 
de werknemers

• VG en PIC: begrip "vereenvoudigd" wordt 
verouderd 



Gevolgen (2)

• De organisatorische aspecten waarin voorzien 
is in het VG zullen dus in de toekomst 
belangrijker worden.

– Watertoevoer voor het snijden 

– Afvoer van het snijslijk

– Verluchting 

– Planning, organisatie en fasering van de werken

– …



Gevolgen (3)

• TWW

– Verstrengen van het toezicht: kankerverwekkende 
stof

– Absolute prioriteit op de CBM en organisatorische 
maatregelen

– Ter aanvulling: respiratoir PBM



Activiteiten die bij voorrang worden beoogd (1)

• Verzagen van betonnen trottoirbanden, blokken en 
tegels met een handsteenzaag (draagbare 
betonsnijder)

• Beton (Groeven) en mortel uitfrezen

• Dakpannen doorknippen met behulp van een zaag

• Een betonvloer frezen of schuren met 
handgereedschap

• Draagbare betonbreker in omsloten (niet 
geventileerde) ruimte

• Boren van kleine gaten in betonnen vloeren, muren 
en plafonds



Activiteiten die bij voorrang worden beoogd (2)

• Droog kernboren

• Nat kernboren

• Zandstralen 

• Opruiming van puin, stof en gruis

• Steenzaagtafel (zaagtafel)

• Zandstralen van muren (schuren van het plafond)

• Schuren van betonnen vloeren

• Afbraak door middel van een bouwmachine



Activiteiten die bij voorrang worden beoogd (3)

• Andere risico's die geen verband houden met RCS

• Uitsnijden van keukenwerkbladen in steen (90% 
silicium)

• …



Aanbevelingen (1)

• De algemene preventieprincipes volgen (Art. 5 van 
de wet 4/8/1996 en Codex art. VI.2-5)

• Niet meer roken, eten, drinken in de besmette zones

• Voor al deze werken zijn afzuiging van stof aan de 
bron of watertoevoer noodzakelijk

• Het gebruik van PBM is noodzakelijk en 
complementair 

• De ventilatietijd van de lokalen die besmet zijn met 
siliciumstof (onzichtbaar) bedraagt 24 tot 48 uren 
(sedimentatietijd) 



Aanbevelingen (2)

• Materialen gebruiken die minder silicium bevatten

• 1/2 en/of 1/4de stenen bestellen om het verzagen 
op de werf te voorkomen

• Organisatie van de werkpost "verzagen" op een 
bepaalde plaats en aldus verscheidene snijposten 
voorkomen

• Bij het verzagen met water moet het vochtig mengsel 
van stof en water (slijk) zo snel mogelijk worden 
weggewerkt/afgevoerd (het niet laten drogen)



Aanbevelingen (3)

• Als men een stofzuiger gebruikt, moet deze worden 
voorzien van een aangepaste filter

• Ventilatie om de deeltjes te verdunnen

• Correct en preventief onderhoud van de 
arbeidsmiddelen

• aangepast PBM ter aanvulling

• Hygiëne in de vestiaires en sociale lokalen: gezonde 
zone op de werf, goed onderhouden en netjes, ...



Bronnen

• Raadgevingen voor de arbeidsinspecties van 
de Lidstaten over het beheer van de risico's 
die ontstaan bij blootstelling van de 
werknemers aan respirabel kristallijn silica 
(RCS) op de bouwwerven




