
Danny De Baere (adviseur/conseiller)

Danny.debaere@werk.belgie.be

(respirabel/inhaleerbaar) kwartsstof: overzicht
wettelijk kader en informatiebronnen

Poussière de quartz (alvéolaire/respirable): 
aperçu cadre légale et sources 

d’informations 



Inhoud

• Wettelijk kader

• Enkele praktische en technische verduidelijkingen 
(inherente gevaren, medische gevolgen, cijferwaarden, CBM, 
PBM, alg. preventieprincipes)

• Literatuur, websites, instrumenten, campagnes, 
gidsen, ….: « oplossingen »

• Oproep

• Vragen

• Conclusie



Wettelijke bepalingen
Federaal

• “Kwarts”: op 2 plaatsen in codex

• “Siliciumdioxide”: 

– Bijlage I.4-3: ziekten veroorzaakt (Deel II code 2.160)

• Pm: Deel I code 301.11: “Silicose”

– Codex boek VI, titel 1

• Bijlage VI.1-1: grenswaarde: 0,1/0,05 mg/m3 

• Art. VI.1-35: verbodsbepalingen zandstralen > 1% vrij Si02

– JV EDPBW: rubriek V.1.2c: aantal blootgestelde werknemers ingedeeld volgens aard van 
het risico (code 11,06,01)

• “agens”, “agentia”

– Art. I.1-4. 22°: definitie chemisch agens

– Bijlage I.4-5 voor CMR: jaarlijkse gezondheidsbeoordeling

– Codex boek VI, titel 1 chemische agentia

• Bijlage VI.1-4, punt 3.1.1. Vrij kiezelzuur (oa kwarts, tridymiet, cristobaliet): 

• a) (exemplatieve lijst onderzoeken) RX borstkas; b) Jaarlijks.

– Codex boek VI, titel 2 CMR

– Codex boek X, titel 3: Art. X.3-8 (=verbod); onder voorwaarden X.3-2, 1°, a en e) wel 
mogelijk (art. 10 en 11);  bijlage X.3-1



• Preventiemaatregelen

– Codex boek IX, Titel 1: CBM

• Art. I.1-4. 25°: definitie CBM

• Geen opsomming van types CBM

• Wel: algemene beginselen, risicoanalyse, aankoop, plaatsing, gebruik, 
onderhoud&controle, opleiding&informatie

– Codex boek IX, Titel 2: PBM Bijlage PBM: “stof”categorie

• Art. I.1-4. 27°: definitie PBM

• Bijlage IX.2-1: bij de chemische risico’s (stof, vezels)

• Bijlage IX. 2-2: 

– CMR: 1.beschermkledij e)/ 3.beschermingsschort e) 5. 
Beschermingshandschoenen of –wanten j) 6. Beschermingsbril of 
aangezichtsscherm g)

– 2.beschermingshoofddeksel a) uitwasemingen stof

– 6. Beschermingsbril of aangezichtsscherm a) andere stofdeeltjes met 
uitgesproken prikkelende werking

– 7. Ademhalingstoestellen a) stof en b) CMR



• Bij uitbreiding

– Art. 26, §1 10 verhoogde risico’s KB TMBP

• § 1. …. VG-plan … 2° werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of 
biologische agentia die een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers inhouden;

– Bijlage III, deel A: Algemene minimumvoorschriften voor de arbeidsplaatsen op 
bouwplaatsen

• 6,Blootstelling aan bijzondere risico’s; a) De werknemers mogen niet worden 
blootgesteld aan een schadelijk geluidsniveau noch aan schadelijke invloeden van 
buitenaf (bijvoorbeeld gassen, dampen of stof).

– Pm: https://www.beswic.be/nl/blog/heftrucks-werfmachines-en-ander-rollend-materieel-
geluids-en-emissienormen

https://www.beswic.be/nl/blog/heftrucks-werfmachines-en-ander-rollend-materieel-geluids-en-emissienormen


NIEUW

• RL 2017/2398/EU

– Art. 18bis in RL 2004/37/EG: evaluatie of nodig is de grenswaarde voor respirabel
kristallijn silicastof te wijzigen

– Toevoeging bijlage I: “6. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een 
werkprocedé gegenereerd respirabel kristallijn silicastof”.

– Toevoeging bijlage III: respirabel kristallijn silicastof met grenswaarde 0,1 mg/m3

• Advies 226 dd 18/10/2019: https://www.werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-

overleg/interprofessioneel-niveau/hoge-raad-voor-preventie-en-bescherming-op-het-0

• KB 10/1/2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de 
codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan 
chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en 
reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (BS 21/1/2020)

– Aan bijlage VI.2-2 'Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt’  
wordt toegevoegd: "11. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een 
werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide.“

– In bijlage VI.2-3 'Niet-limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procédés bedoeld bij 
artikel VI.2-1, derde lid' wordt de lijn "Kristallijn siliciumdioxide 14808-60-7" opgeheven

– “C”

https://www.werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/interprofessioneel-niveau/hoge-raad-voor-preventie-en-bescherming-op-het-0


– GEEN nieuwe grenswaarde; 

• 0,1: Siliciumdioxide (kristallijn): (inadembaar stof); kwarts + tripoli; 

• 0,05: Siliciumdioxide (kristallijn): (inadembaar stof); tridymite + cristobaliet: 

– Concreet

• Art. VI.2-3.: Deze risicoanalyse moet op gezette tijden worden herhaald en 
minstens eenmaal per jaar

• Vervangen, gesloten, blootstelling werknemers beperken en zo laag technisch 
mogelijk, C

• Onverminderd de bepalingen van de artikelen VI.1-11 tot VI.1-26  werkgever neemt 
specifieke preventiemaatregelen (zie verder hiërarchie)

– O.a. collectieve beschermingsmaatregelen en/of, wanneer de blootstelling niet met 
andere middelen kan worden vermeden, persoonlijke beschermingsmiddelen

• Voor bepaalde werkzaamheden, zoals onderhoud, andere maatregelen

• Bij onvoorziene voorvallen of ongevallen die tot abnormale blootstelling personeel 
inlichten

• Sociale voorzieningen (eten/drinken, niet roken, 2 kleerkasten, douche)

• PBM (aangepast werkzaamheden, bewaard aangewezen plaats, info reiniging, 
ontsmetting, controle en het eventuele herstel)

• Betrokkenheid CPBW

• Adequate opleiding

• Namenlijst

• Aangepast gezondheidstoezicht + dossier 40 jaar bijhouden



• Pm: RL 2019/130/EU verandert grenswaarden van SiO2 niet 

– Overeenkomst sociale partners (zoals NEPSI) vormen waardevolle instrumenten ter 
aanvulling van regelgevingsmaatregelen.

– DME: wel geregeld!

• Pm: gedelegeerde verordening 2020/217/EU  (CLP)

– vloeibare mengsels die 1 % of meer titaandioxidedeeltjes met een aerodynamische 
diameter van 10 μm of minder bevatten

• EUH212: “Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden 
gevormd. Stof niet inademen.”



Gewesten

• Vlaanderen: sedert 1 januari 2017 artikel 6.12 Vlarem: beheersing van stofemissies 
tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken

– Open lucht > 1 dag om overlast voor omgeving te beperken

– Minimaal 1 van de 4 maatregelen

• Afscherming

• Beneveling locatie

• Bevochtiging aan apparatuur

• Rechtstreekse stofafzuiging

– Droog of wind: verneveling of andere vorm

– Snelheidslimieten: 20-40 km/u ifv gewicht vrachtwagen

– Installatie goed onderhouden + stoffilter tijdig vervangen

– Bijlage 6.12: instructies



• Wallonië:

– art. 11-14 BWR 27/5/2004 Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale 
voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02

• Oa Transportbanden, …. op zeven/brekers

• overdekken, onderdruk, sproeien of andere technieken

• ingeplant om de verspreiding van stof gerelateerd aan weersomstandigheden (richting en 
sterkte van de heersende wind) te minimaliseren

• defect wordt zo snel mogelijk vervangen; als > 24 uur in een register

– Art. 11, 13 en 14 BWR 27/5/2004 Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de 
integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van 
afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01

• overlast beperken, vooral met betrekking tot stof

• beperking van het ongemak (bijv. stofemissies) voor de buurt

• ingeplant om de verspreiding van stof gerelateerd aan weersomstandigheden (richting en 
sterkte van de heersende wind) te minimaliseren

– http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guides
documentsutiels/gestiondesdechets/Les%20d%C3%A9marches%20administratives%20
%28stockage%20-%20transport-%20valorisation%29.pdf

http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/gestiondesdechets/Les%20d%C3%A9marches%20administratives%20(stockage%20-%20transport-%20valorisation).pdf


• Brussel

– De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) - Titel III 
bouwplaatsen – stofvrijzetting (gedeeltelijk opgeheven)

– Art. 10, §2 BRBHG 11/7/2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op 
de openbare weg

• De verzoeker neemt maatregelen om de verspreiding van stof, lawaai en trillingen 
verbonden aan de bouwplaats te beperken.

– https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20161115_
chan_j2_3eair_fr.pdf (slide 16-18; 24-26)

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20161115_chan_j2_3eair_fr.pdf


Bestekken openbare aanbestedingen

• Vlaanderen: Standaardbestek 250 (SB250), versie 4.1

– H1: Algemene administratieve voorschriften, art. 79 Organisatie van de bouwplaats

• 8. Voorzorgsmaatregelen kwartsstof

• In het bijzonder bij werken waarbij mogelijk kwartsstof vrijkomt (zoals bij afbraakwerken, 
gebruik van slijpschijven, …) zorgt de opdrachtnemer er voor dat de arbeiders hiertegen 
beschermd worden en dat de verspreiding ervan vermeden wordt.

• Wallonië: Cahier des charges type Qualiroutes

– Bij bepaalde types materialen zoals kalk, cement, vliegas, afgegraven grond, …algemene
bepalingen om stofvorming te vermijden



Inherente gevaren

https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-14.pdf
SCOEL: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3858&langId=en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/3527600418.mb0sio2fste0014

https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-14.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3858&langId=en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/3527600418.mb0sio2fste0014


Medische gevolgen

Engagementen/campagnes voor maatregelen om potentiële
(negatieve)effecten/gevolgen op lange termijn (voor gezondheid) zijn moeilijk
te nemen/hebben weinig impact dit itt arbeidsongevallen
• Déjà vu? 2012: https://www.habitos.be/nl/bouwen/kwartsstof-bedreigt-

gezondheid-bouwarbeiders-2705/

Deeltjesgrootte: EN481

https://www.habitos.be/nl/bouwen/kwartsstof-bedreigt-gezondheid-bouwarbeiders-2705/


Enkele cijferwaarden

• Blootgestelden

– B: JV EDPBW  ca. 23.500 blootgestelden, 200 tijdelijk ongeschikt, 20 definitief ongeschikt 
<-> volgens een vakbond: 70.000

– Nl: 457.000 personen “ermee te maken”

– Fr: 295.000 werknemers (enquête SUMER 2010).

– UK: 500.000 blootgestelden

• Overschrijding bij activiteiten



CBM
• Afzuiging

– Filterklasse

– a)EN-IEC 60335-2-69

• L: 99% afscheiding

• M: 99,9% afscheiding

• H: 99,995% afscheiding

– b)EN1822-1 (HEPA-classificatie): enkel filtratie

– Nog andere criteria: debiet, afzuigslang, reiniging, stofopvang, compartimentering

– http://www.stofvrijwerken.tno.nl/stofzuigers/stofzuigers-algemeen



• Water

– Niet ideaal voor vertikale oppervlakten, oppervlakten welke water absorberen, waar 
men vlekken kan veroorzaken, in buurt elektriciteit, ….





PBM
• Fittest

• Zeer fijn stof kan uren dwarrelen

• Presentatie feiten en mythes 22/10/2019 D. Deconinck

– Hoezo kwarts gevaarlijk, en wat als ik naar de woestijn op vakantie ga?

– Ik zie geen stof/spray meer, dus het zal wel veilig zijn!

– We hebben afzuiging, dus de blootstelling is onder controle!

– Ik draag ademhalingsbescherming, dus dat zit goed!

– https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/downloads/ppt-mythes-en-feiten-over-chemische-
agentia-d-de-coninck

– https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/twee-studiedagen-over-chemische-agentia

• Pm: 10/10/2019 “Deeltjes en vezels en ander stof tot nadenken”: 
http://www.vwva.be/permanente-vorming/: 
– http://www.vwva.be/assets/uploads/pages/Archief_Seminaria/2019-2020/VWVA_Seminarie_10.10.2019_-

_Respiratoire_gezondheidseffecten_van_blootstelling_aan_mineraal_stof_-_Steven_Ronsmans.pdf

https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/downloads/ppt-mythes-en-feiten-over-chemische-agentia-d-de-coninck
https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/twee-studiedagen-over-chemische-agentia
http://www.vwva.be/permanente-vorming/
http://www.vwva.be/assets/uploads/pages/Archief_Seminaria/2019-2020/VWVA_Seminarie_10.10.2019_-_Respiratoire_gezondheidseffecten_van_blootstelling_aan_mineraal_stof_-_Steven_Ronsmans.pdf


Algemene preventieprincipes boek VI, titel 2 (art. VI.2-5.)

• beperking van de hoeveelheden van het agens op het werk;

• beperking van het aantal werknemers dat wordt of kan worden blootgesteld;

• een zodanige opzet van de arbeidsprocédés en de technische maatregelen, dat het vrijkomen van 
agentia op het werk wordt vermeden of tot een minimum beperkt;

• passende verwijdering van de agentia aan de bron; plaatselijke afzuiging of algemene ventilatie;

• gebruik van meetmethoden in het bijzonder voor de vroegtijdige opsporing van abnormale 
blootstellingen ten gevolge van een onvoorzien voorval of een ongeval;

• toepassing van geschikte arbeidsprocédés en -methoden;

• collectieve beschermingsmaatregelen en/of, wanneer de blootstelling niet met andere middelen kan 
worden vermeden, persoonlijke beschermingsmiddelen;

• hygiënische maatregelen, met name het regelmatig reinigen van vloeren, muren en andere 
oppervlakken;

• voorlichting en opleiding van de werknemers;

• de afbakening van de gevarenzones, en het gebruik in deze zones van waarschuwings- en 
veiligheidssignalen;

• het treffen van voorzieningen voor noodgevallen die tot abnormaal hoge blootstellingen kunnen leiden;

• middelen voor risicovrij opslaan, hanteren en vervoeren van de agentia;

• middelen voor het veilig verzamelen, opslaan en verwijderen van afvalstoffen;



Literatuur, websites, instrumenten, campagnes, 
gidsen, ….: « oplossingen »

• A. Informatie, sensibilisatie, …
– Landen

– EU, internationaal

– Sectoren

• B. Handhaving
– Landen

– EU, SLIC

– campagnes

• C. Wetenschappelijk, tools, sectoren, campagnes, acties, …



België
• Constructiv: informatie

– https://www.buildingyourlearning.be/search/kwarts&Language=Nederlands (=6 
resultaten)

– https://www.buildingyourlearning.be/search/stof&Language=Nederlands (= 126 
resultaten)

– Technisch dossier bundel 120: 
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4193/NL

– https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4498/NL

https://www.buildingyourlearning.be/search/kwarts&Language=Nederlands
https://www.buildingyourlearning.be/search/stof&Language=Nederlands
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4193/NL
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4498/NL


• Constructiv: Campagne (2010)
– http://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Campagnes/Campagne-

Kwartsstof.aspx

– praktijken
• http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Minder-

kwartsstof-door-aangepaste-prefabvloerplate.aspx

• http://www.constructiv.be/nl-
BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Stofbeperking-bij-afbraakwerken.aspx

• http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Minder-
slijpwerk-door-hogere-lintelen.aspx

http://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Campagnes/Campagne-Kwartsstof.aspx
http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Minder-kwartsstof-door-aangepaste-prefabvloerplate.aspx
http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Stofbeperking-bij-afbraakwerken.aspx
http://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Goedepraktijkvoorbeelden/Minder-slijpwerk-door-hogere-lintelen.aspx


• Vakbonden

– https://www.accg.be/index.php/nl/dossier/silicose-terug-van-weggeweest

– https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/5000-over-
het-acv-a-propos-de-la-csc/5230-publicaties-publications/5350-visie-
linfo/5355-jaargang-2020-ann%C3%A9e-2020/visie-nr01-
dd200117.pdf?sfvrsn=b2d9df2c_2

• Werkgevers: Confederatie Bouw, Bouwunie

• https://www.4safe.be/fijn-stof-bouwwerkzaamheden/

https://www.accg.be/index.php/nl/dossier/silicose-terug-van-weggeweest
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/5000-over-het-acv-a-propos-de-la-csc/5230-publicaties-publications/5350-visie-linfo/5355-jaargang-2020-ann%C3%A9e-2020/visie-nr01-dd200117.pdf?sfvrsn=b2d9df2c_2
https://www.4safe.be/fijn-stof-bouwwerkzaamheden/


• Vlaanderen bbt:

– 45 stoffiches: https://emis.vito.be/nl/stoffiches

– HINDER met enkele aspecten rond stof
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1125/2016/BBT_voorstudie
_geluid.pdf

wiellader

https://emis.vito.be/nl/stoffiches
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1125/2016/BBT_voorstudie_geluid.pdf


Nederland
• https://www.volandis.nl/kwartsstof/

– https://www.volandis.nl/media/1151/16063832-kwartsstof-werknemer.pdf

– https://www.volandis.nl/media/1150/16063832-kwartsstof-bedrijven.pdf

– https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-kwartsstof/

– https://www.volandis.nl/media/2341/stofbeheersing-afbouw-onderhoudsectorpdf.pdf

– https://www.volandis.nl/media/2336/evaluatie-kwarts-bouwnijverheid.pdf

• http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_Kw
arts.pdf

• http://www.stofvrijwerken.tno.nl/

– http://www.stofvrijwerken.tno.nl/informatie/grenswaardes-en-
gezondheidsrisi~/respirabel-kwarts

– http://www.stofvrijwerken.tno.nl/media1/videos-tno/kwarts/film-opgelucht-werken

• http://www.stofvrijwerken.nl/anonymous/Wizard.aspx

• https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-
kwartsstof

https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.volandis.nl/media/1151/16063832-kwartsstof-werknemer.pdf
https://www.volandis.nl/media/1150/16063832-kwartsstof-bedrijven.pdf
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-kwartsstof/
https://www.volandis.nl/media/2341/stofbeheersing-afbouw-onderhoudsectorpdf.pdf
https://www.volandis.nl/media/2336/evaluatie-kwarts-bouwnijverheid.pdf
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_Kwarts.pdf
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/informatie/grenswaardes-en-gezondheidsrisi~/respirabel-kwarts
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/media1/videos-tno/kwarts/film-opgelucht-werken
https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-kwartsstof




• http://www.vgprofessional.nl/bouw/april-2015/kwartsstofvrij-pannen-bewerken

– https://www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl/

• http://www.longalliantie.nl/projecten/adembenemend (link naar 12 sectoren en 
uitzendkrachten)

• campagnes:

– Resultaten 2014: 
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=502

– BasisinspectieModule: Instrumenten inspectie: 
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/richtlijnen/2014/06/15/bim-kwartsstof

• sectoren

– https://kenniscentrumsteen.nl/natuursteensector/arbo-innovatie/gevaarlijk-kwartsstof

– https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/arbocatalogus/17/38/667 =brekers

– https://keramische-industrie.dearbocatalogus.nl/risico/respirabel-kwarts

– http://www.arbocatalogusbetonmortel.nl/arbocatalogus-nl/risico-s/kwarts-kristallijn-
siliciumdioxide

https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.volandis.nl/kwartsstof/
http://www.longalliantie.nl/projecten/adembenemend
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=502
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/richtlijnen/2014/06/15/bim-kwartsstof
https://kenniscentrumsteen.nl/natuursteensector/arbo-innovatie/gevaarlijk-kwartsstof
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/arbocatalogus/17/38/667
https://keramische-industrie.dearbocatalogus.nl/risico/respirabel-kwarts
http://www.arbocatalogusbetonmortel.nl/arbocatalogus-nl/risico-s/kwarts-kristallijn-siliciumdioxide


Frankrijk
• ANSES: Exposition à la silice cristalline : des risques élevés pour la santé des 

travailleurs: https://www.anses.fr/fr/content/exposition-%C3%A0-la-silice-
cristalline-des-risques-%C3%A9lev%C3%A9s-pour-la-sant%C3%A9-des-travailleurs

• http://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html

• Prevention BTP → OPPBTP
– https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-

Poussieres-Prevention-du-risque-poussieres-pour-les-travaux-publics

– https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-
poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP

– https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-
prevention/Le-risque-silice

• Sector: http://www.seddre.fr/media/poussieres-guide-de-bonnes-pratiques-en-
demolition.pdf

https://www.anses.fr/fr/content/exposition-%C3%A0-la-silice-cristalline-des-risques-%C3%A9lev%C3%A9s-pour-la-sant%C3%A9-des-travailleurs
http://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-Poussieres-Prevention-du-risque-poussieres-pour-les-travaux-publics
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Le-risque-silice
http://www.seddre.fr/media/poussieres-guide-de-bonnes-pratiques-en-demolition.pdf




Duitsland
• https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2019/aktionsprogramm-

staubminimierung-beim-bauen.html

• https://www.staub-war-gestern.de/

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2019/aktionsprogramm-staubminimierung-beim-bauen.html
https://www.staub-war-gestern.de/


Groot-Brittannië
• HSE

– https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/cancer-and-construction/silica-
dust.htm

– https://www.hse.gov.uk/lung-disease/silicosis.htm

– https://www.hse.gov.uk/stonemasonry/silica-dust.htm

– https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-
blocks-kerbs-and-flags.htm

– On-tool controls to reduce exposure to respirable dusts in the construction industry: 
https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr926.pdf

https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr926.pdf


• IOSH

– https://www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CD0124-4-NTTL-silica-
mini-case-studies-v3-1.pdf

– https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/silica-pack-taster/

• CITB (Construction Industry Training Board) Construction dust partnership: 
https://www.citb.co.uk/cdp#

https://www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CD0124-4-NTTL-silica-mini-case-studies-v3-1.pdf
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/silica-pack-taster/
https://www.citb.co.uk/cdp


• campagnes

– Time to clear the air: https://www.hse.gov.uk/construction/cleartheair/index.htm

– http://www.hazards.org/dust/choked.htm = http://www.hazardscampaign.org.uk/silica

– http://www.breathefreely.org.uk/breathefreelyconstruction.html

https://www.hse.gov.uk/construction/cleartheair/index.htm
http://www.hazards.org/dust/choked.htm
http://www.hazardscampaign.org.uk/silica
http://www.breathefreely.org.uk/breathefreelyconstruction.html


Spanje
• Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN)

– https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-tecnica-
sobre-exposicion-a-silice-cristalina-en-operaciones-de-mecanizado-de-piedra/s94-contresu/es/ = 
Baskenland (31/5/2019)

– https://www.osalan.euskadi.eus/s94-
resulosa/es/?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%2CfullText.LIKE.silice+cris
talina%3BcA%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%2Cr01e00000fe4e66771ba470b
819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%2CInter_portal%3B&fullText=silice+cristalina 130 resultaten

• http://www.ins.es/inicio?p_p_auth=n2Hjhk8C&p_p_id=77&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_77_struts_action=%2Fjou
rnal_content_search%2Fsearch 92 resultaten

Italië
• https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=silice+libera+cris

tallina

• https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/network_italiano_silice.html 134 resultaten

https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-tecnica-sobre-exposicion-a-silice-cristalina-en-operaciones-de-mecanizado-de-piedra/s94-contresu/es/
http://www.ins.es/inicio?p_p_auth=n2Hjhk8C&p_p_id=77&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_77_struts_action=/journal_content_search/search
https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=silice+libera+cristallina
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/network_italiano_silice.html


Verenigde Staten
• OSHA

– https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/endsilicosis.html

– https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html

– Nieuwe wetgeving in 2016 (met impactanalyse: 605 blz!): 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-25/pdf/2016-04800.pdf

• https://www.cdc.gov/niosh/topics/silica/default.html

• Oude campagne: 1996

https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/endsilicosis.html
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-25/pdf/2016-04800.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/topics/silica/default.html


Canada
• https://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2017/05/ezine.html#hsreport-

ontopic

• https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/silica

• 1 van de 9 risico’s in het kader van campagne “tolérance 0” 
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/silice-cristalline.aspx

https://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2017/05/ezine.html#hsreport-ontopic
https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/silica
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/silice-cristalline.aspx


Internationale organisaties

• EU OSHA

– NAPO
• https://www.napofilm.net/nl/napos-

films/films?f%5B0%5D=field_combined_tags%3A2849&view_mode=page_grid
(8 films)

– Healthy Workplaces Good Practice Awards
• https://osha.europa.eu/en/publications/ireland-eliminating-risks-respirable-

crystalline-silica-dust-construction-sector/view

– ROADMAP
• https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/respirable-

crystalline-silica-construction-sites/

• https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/sibelco-real-time-
dust-monitoring/

– opzoeken
• https://osha.europa.eu/en/search/site?search_block_form=respirable+crystalline+silica&

op=Search (38 resultaten)

https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films?f%5b0%5d=field_combined_tags:2849&view_mode=page_grid
https://osha.europa.eu/en/publications/ireland-eliminating-risks-respirable-crystalline-silica-dust-construction-sector/view
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/respirable-crystalline-silica-construction-sites/
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/sibelco-real-time-dust-monitoring/
https://osha.europa.eu/en/search/site?search_block_form=respirable+crystalline+silica&op=Search


• ILO: silicosis
– https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-

health/WCMS_108566/lang--en/index.htm

• European Lung Foundation
– https://yourlungsatwork.europeanlung.org/nl/factsheets/on-site/

https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-health/WCMS_108566/lang--en/index.htm
https://yourlungsatwork.europeanlung.org/nl/factsheets/on-site/


SLIC
• Gids 2016

– https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/leidraad-voor-de-
arbeidsinspectie-over-blootstelling-aan-kwartsstof-op-bouwplaatsen

• NL: https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-
504782b47c79/library/872b3b5a-5c89-4041-9d26-c8fd2c903165/details

• Fr: https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-
504782b47c79/library/15f2ab67-00b6-42f6-8164-99367458378f/details

– https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-
risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/leidraad-voor-de-arbeidsinspectie-over-blootstelling-aan-kwartsstof-op-bouwplaatsen
https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/872b3b5a-5c89-4041-9d26-c8fd2c903165/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/15f2ab67-00b6-42f6-8164-99367458378f/details
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica


https://www.beswic.be/fr/actualites-et-
evenements/des-helicopteres-dans-la-
construction-risques

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-
evenementen/helicopters-de-bouw-risicos



Sectoren (-organisaties)
• Nepsi: https://www.nepsi.eu/good-practice-guide (24 talen)

– 17 organisaties ondertekend (oa glas, cement) maar NIET bouwsector

– Getekend 25/10/2006

• https://www.safequarry.com/Search.aspx?Search=respirable crystalline 
silica&Section=HotTopics

• https://www.naturalstoneinstitute.org/silica/

• https://safesilica.eu/crystalline-silica-the-science/

• https://www.silica-safe.org/

https://www.nepsi.eu/good-practice-guide
https://www.naturalstoneinstitute.org/silica/
https://safesilica.eu/crystalline-silica-the-science/
https://www.silica-safe.org/


Bedrijven (composietkeukenbladen)

• Caesarstone: Good Practice Guide: Steps to Avoid Health Hazards Related to
Crystalline Silica Dust (PDF, 1,15 MB) (link is external);

• Compac: Good practices guide for the manufacture of Compac technological
marble and quartz (PDF, 228 kB) (link is external).

• Opgenomen in https://www.beswic.be/nl/blog/silicose-opmars; 

http://www.caesarstone.com/media/339018/cs-good-practice-guide-silica-dust-2nd-ed-amendment-july-2018.pdf
http://www.compac.es/wp-content/uploads/2015/04/000171GOOD_PRACTICE_GUIDE_EN.pdf
https://www.beswic.be/nl/blog/silicose-opmars


• Ontwerpbureaus, architecten, …
– Nadenken bouwproces om reeds ingebouwde leidingen, technieken, … zodat er 

minder moet gezaagd of geslepen worden met als gevolg stofgeneratie

• Bestekschrijvers en gebruikers: Laat dit toe in bestekken

• Leveranciers: bied enkel producten aan met stofafzuiging en/of 
voorzieningen van watertoevoer

• op de werf
– Ander materiaal: knippen: https://arbovriendelijkehulpmiddelen.volandis.nl/

– Of voldoende verwijderd

– …

• Echt maatregelen nemen!

• Laat dit (meer) aan bod komen tijdens de opleiding PA of 
veiligheidscoördinator (TMBP)!

→ Aantal zaken ook in campagne 2010 Constructiv! Maar blijkbaar niet 
het gewenste duurzame effect

Oproep

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/




PRAKTISCH

• Afbakenen gevarenzones

• douches voorzien met warm en koud water, 1 per groep van 3 werknemers die 
gelijktijdig het werk beëindigen.
– CAO 10/3/2016 (+ aanpassing 9/11/2017) humanisering van de arbeid: https://public-

search.werk.belgie.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2016-004086.pdf; 

MEDISCH

• In preventiefiche 1043 van Constructiv wordt er in het luik 4.6 aangehaald dat er 
een jaarlijks radiografisch onderzoek van de borstkas moet worden uitgevoerd.
– Stand der wetenschap gelijkwaardig of beter, mits informeren CPBW (zie ook 

https://www.beswic.be/nl/blog/silicose-opmars) 

• Moet in kader van beroepsziekten, ook blootstellingsregister bijgehouden worden? 

JONGEREN

Vragen

https://public-search.werk.belgie.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2016-004086.pdf
https://www.beswic.be/nl/blog/silicose-opmars


FILTERS

• praktische richtlijnen P3-maskers in combinatie met collectieve maatregelen zoals 
afzuiging of verneveling en in een omgeving met omstaanders

• Welke klasse van stofzuigers/filter dient men te gebruiken?

• hoe lang P3 filter dragen na uitvoering van de stofactiviteit?

• Fittest vereist?

REINIGEN

• Wat moet er gebeuren met het water dat gebruikt wordt om stof neer te slaan?

• Hoe moeten de gebruikte materialen worden gereinigd?

• Zijn er richtlijnen m.b.t. het reinigen van de werkkledij voor degenen die aan 
kwartsstof worden blootgesteld?

– Werkkledij: CAO 14/5/2009 

• https://public-search.werk.belgie.be/website-download-service/joint-work-
convention/124/124-2009-003937.pdf

– https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5500/NL

https://public-search.werk.belgie.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2009-003937.pdf
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5500/NL


Conclusie/conclusion

• Er bestaat zowel welzijns- als
milieuregelgeving (versterken)

• Kleine aanpassing met grote gevolgen

• Europa/sociale partners verdeeld
(rond grenswaarden)

• vele situaties zo evident dat het niet 
goed is voor de gezondheid→
Inspectie zal optreden

• Gezondheid: itt tot arbeidsongevallen
moeilijk(er) tot actie te brengen

• Toch wel initiatieven sectoren
(softregelgeving)

• Toch nog enkele onopgeloste vragen

• Actie, actie, actie

• Il existe à la fois des réglementations sur 
le bien-être et l'environnement (renforcer)

• Petit ajustement avec des conséquences 
majeures

• L'Europe/partenaires sociaux divisés 
(autour des valeurs limites)

• de nombreuses situations si évidentes 
qu'elles ne sont pas bonnes pour votre 
santé  → l’inspection agira/intervention

• Santé: contrairement à accidents du tra-
vail plus difficile de passer à l'action

• Initiatives sectorielles (droit 
mou/souple)

• Encore quelques questions sans réponse 

• Action, action, action



Afkortingen - Abréviations

• BBT: best beschikbare technologie

• CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst

• CBM: collectief beschermingsmiddel

• CMR: carcinogeen, mutageen, 
reproductietoxisch

• CPBW: Comité voor preventie en 
bescherming op het werk 

• DME: dieselmotoremissie

• EDPBW: externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk

• IOSH: Institution of Occupational Safety and 
Health

• JV: jaarverslag

• KB: Koninklijk besluit

• PBM: persoonlijk beschermingsmiddel

• RL: richtlijn

• SCOEL: Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits 

• SLIC: Senior Labour Inspectors' Committee

• TMBP: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

• VG-plan: veiligheids- en gezondheidsplan

• AR: arrêté royal

• CCT: convention collective de travail

• CMR: cancérogène, mutagène et reprotoxique

• CPPT: Comité pour la prévention et la 
protection au travail 

• CTM: Chantiers temporaires ou mobiles

• Dir: directive

• EMG: émission de moteurs diesel

• EPC: équipement de protection collective 

• EPI: équipement de protection individuelle

• IOSH: Institution of Occupational Safety and 
Health

• MTD: Meilleure technique disponible

• PSS: plan de sécurité et de santé

• RA: rapport annuel

• SCOEL: Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits 

• SEPPT: Service externe pour la prévention et 
la protection au travail

• SLIC: Senior Labour Inspectors' Committee




