
Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen? 
Voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden bloot-
gesteld? Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de 
nodige opleidingen te laten volgen. 

De ééndaagse opleiding “asbest, eenvoudige handelingen” beantwoordt aan deze wettelijke ver-
plichting en zal zich specifiek focussen op de problematieken waar de elektrotechnisch installa-
teur mee geconfronteerd kan worden.

DOELGROEP

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in de Codex “Welzijn op het werk” 
van 12/06/2017 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan 
asbest, voor HVAC-specialisten, elektriciens en loodgieters. In het kader van die wetgeving en hun taken op de 
werkvloer kan het noodzakelijk zijn om een basiskennis m.b.t. asbest te bezitten: “asbest, eenvoudige 
handelingen”.

INHOUD

• Inzicht verwerven in de gevaren en risico’s verbonden aan asbest.
• Leren kennen van de maatregelen om de risico’s verbonden aan de blootstelling van asbest te beheren.
• Aanleren van de specifieke technieken en regels voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”  

specifiek toegespitst op elektriciens, HVAC-specialisten en loodgieters.

Asbest, eenvoudige handelingen voor 
elektrotechnici

• Herkennen van asbesttoepassingen specifiek op de doelgroep.
• Bepalen van uitvoeringsmethode voor diverse toepassingen.
• Werkvoorbereiding:

• afzetten werkzone en plaatsing signalisatie (*) (**);
• vrijmaken van onderliggende/achterliggende zone (*) (**);
• afdekken van onderliggende oppervlakten (*) (**);
• gereedschappen en fixeer/impregneervloeistof klaarmaken (**);
• gebruik PBM’s.

• Verwijderen van asbesthoudende materialen (leien, schoorsteen, dichting, branderplaat, asbest-
koord of -textiel, ...):
• bevochtigen/impregneren van te verwijderen materiaal (**);
• methodes voor wegnemen van asbestmateriaal (*) (**);
• afvoeren van asbestmateriaal (*);
• reiniging van onderliggende vlakken (**).

• Nazorg.

De opleiding verloopt 60% theoretisch, waarvan 20% praktisch ondersteund (*) in het theorielokaal 
en 40% praktisch (**) in de praktijkhal.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Aantal uur

8u00

Attest

Deelname-attest (5 jaar geldig)

Extra info

Het wordt aangeraden je persoonlijke beschermingsmiddelen mee te brengen. 

Planning & locatie

Je vindt alle data terug op www.volta-org.be.

Omwille van de praktische insteek van de opleiding wordt deze enkel georganiseerd in Geel. 

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 125
Bedienden PSC 149.01 € 300
Andere PSC 149.01 € 300
Andere niet PSC 149.01 € 355

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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