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ASBEST: 
EENVOUDIGE HANDELINGEN 

1 Opleiding 
 

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daarom is asbest voor de 
medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen. 

Asbest is een gevaarlijke stof en werd veel gebruikt in bouwwerken, industriële 
installaties, wegen, paden etc.  

Er bevindt nog heel veel asbest in gebouwen, ook al is het gebruik ervan reeds een 
ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren de 
medewerkers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan 
asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van 
de ‘eenvoudige handelingen’. 

Na afloop van deze opleiding is men in staat om asbestverdachte materialen te 
herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. 

1.1 Doelstelling 
 

Het opleiden om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze: 

§ verwerven van inzicht en kennis risico’s blootstelling aan asbest 
§ herkennen van asbest en asbesthoudende materialen  
§ toepassen correcte handelswijze bij aantreffen van asbest 
§ uitvoeren van preventiemaatregelen m.b.t. asbest 

 

1.2 Doelgroep 
 

Medewerkers die op een bedrijfsterrein, werkplaatsen en magazijnen werken die 
beroepsmatig met asbest in aanraking komen. Deze opleiding is ook geschikt voor 
medewerkers van gemeentediensten, bouw- en woningtoezicht. 

1.3 Programma 
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• Wat is asbest, soorten en eigenschappen 

 

 
 

• Wettelijk kader, risico’s blootstelling asbest en preventiemaatregelen 

 

• Gezondheidsrisico’s 

 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke en wanneer te gebruiken 

 
 

• Opmaken blootstellingsregister, asbestinventaris en beheersingsprogramma 

 

• Opstellen werkplan 

 

• Handelswijze bij eenvoudige handelingen 
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• Asbestafval 

 
 

Na de les is er een schriftelijke evaluatie. 

 

2 Praktische informatie 
 

Duur van de opleiding 

 

 Deze wettelijke opleiding duurt 8u. 

 Tijdens de opleiding krijgt iedereen de kans om vele vragen te stellen. 

 De opleiding kan gegeven worden: 

• Op locatie van de klant 
• In Succes Invest Zwevegem, Scheldestraat 49C, te Otegem 
• In Succes Invest Genk, Zuiderring 34, te Genk. 

 

Aantal deelnemers 

 

 Om iedereen voldoende kans te geven om vragen te stellen, beperken we 
  opleiding tot maximaal 20 deelnemers. 
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Syllabus 

 

 Elke deelnemer ontvangt de syllabus in digitale vorm (PDF-bestand). 

 Indien de opleiding georganiseerd wordt in Succes Invest (Otegem of Genk) 
  krijgt elke deelnemer de syllabus op papier. 

 

Attest 

 

 Elke deelnemer ontvang een attest “Asbest, eenvoudige handelingen”. 

 

Lesgever 

 

 De lesgever is een preventieadviseur of heeft ervaring in de bouw. 

• Succes Invest is als opleidingsvertrekker eveneens gecertifieerd voor de KMO-
Portefeuille onder het nummer DV.O227622 

 

3 Wettelijk kader 
 

Codex over het welzijn op het werk, Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, 
mutagene en reprotoxische agentia, Titel 3.– Asbest 

Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/148/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 


