
    
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Workshop 

Identificatie van een 
asbestverdacht terrein, uitvoeren 
van een asbestonderzoek en 
asbestherkenning in de praktijk 
 
 
Mei 2017 – VITO, Mol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPZET 
 
In het kader van het oriënterend bodemonderzoek of 
bij het opstellen van een technisch verslag dient door 
de eBSD steeds naar de aanwezigheid van asbest 
gezocht te worden en dient daarover systematisch 
verslag uitgebracht te worden. Om dit 
asbestonderzoek te uniformiseren werd een 
stappenplan uitgewerkt voor de identificatie van een 
asbestverdacht terrein. Dit stappenplan zal 
opgenomen worden in de code van goede praktijk 
voor OBO, BBO en risicoanalyse voor 
asbestverontreiniging (CGP asbest).  
 
Tijdens het theoretisch gedeelte (voormiddag) wordt 
het stappenplan toegelicht. Daarnaast zal ook de 
uitwerking van een bemonsteringsstrategie ter 
hoogte van een asbestverdachte zone (CGP asbest) 
en het nemen van stalen voor asbestanalyse 
(CMA/1/A.20) kort toegelicht worden. 
Tijdens het praktijkgedeelte (namiddag) wordt  
aandacht besteed aan de soorten asbest, de diverse 
toepassingen ervan en hoe asbest te herkennen. 
Daarnaast zal het oefenen van de visuele inspectie 
van een veldmonster bij een bodemonderzoek ook in 
een veldsituatie kunnen ingeoefend worden. 
Aan het einde van de opleiding is er tevens een 
discussieronde voorzien, waarbij vragen en/of 
opmerkingen omtrent het asbestonderzoek in bodem 
in groep besproken kunnen worden. 
 
Het doel van deze opleiding is enerzijds, het bieden 
van inzichten in de principes en kwaliteitseisen die 
het stappenplan, de CGP asbest en de CMA/1/A.20 
oplegt met betrekking tot de bemonsteringsstrategie, 
de uitvoering, rapportering van de staalnames en 
interpretatie van de analyseresultaten. Anderzijds 
biedt deze workshop een gelegenheid om de 
praktische vaardigheden  voor het herkennen van 
asbest bij te schaven of in te oefenen in een 
realistische veldwerksituatie. 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
DATUM 
donderdag 4 mei, vrijdag 5 mei of 
dinsdag 9 mei 2017 
 
PLAATS 
VITO NV – gebouw TAP 
Boeretang 282, 2400 Mol 
 
INSCHRIJVING 
U kan elektronisch inschrijven tot 27 april 2017 via 
www.vito.be/evenementen 
 
DEELNAMEKOSTEN 
Hele dag (theorie + praktijk): 175 EUR (incl. btw). 
Namiddag (enkel praktijk): 175 EUR (incl. btw).  
Deze prijs is inclusief documentatie, koffie en 
broodjeslunch (enkel hele dag) voor één persoon. 
De betaling dient te gebeuren vóór 1 mei 2017 door 
overschrijving op rekeningnummer 375-1117359-95 
ING van VITO NV met vermelding “Opleiding asbest 
– datum gekozen opleidingsdag” of met 
kredietkaart. Info hierover is terug te vinden op het 
online inschrijvingsformulier: Inschrijvingsformulier 
 
Vanuit het buitenland gelieve BIC-code BBRUBEBB en 
IBAN-code BE76 3751 1173 5995 te vermelden. 
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen 
per datum Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling. Annuleren is niet mogelijk. U kan zich altijd 
laten vervangen indien u onverwacht verhinderd 
bent. 
 
Op vraag en mits opgave van uw btw-nummer sturen wij u 
een factuur.  

 
SECRETARIAAT: 
Heidi Hensen 
VITO NV 
Boeretang 200 – 2400 MOL – België 
Tel. + 32 14 33 59 04 – heidi.hensen@vito.be  

http://www.vito.be/evenementen
https://apps01.vito.be/vitoevents/inschrijving/Asbest2017.aspx
mailto:heidi.hensen@vito.be


 

 

PROGRAMMA - VOORMIDDAG 

THEORIEGEDEELTE°:  
 
 
9:45 Ontvangst 
………………………….................................................................... 
 
10:00 Inleiding  
 OVAM/VITO 
………………………….................................................................... 
 
10:10 Toelichting stappenplan 
 ‘Identificatie asbestverdacht terrein’ 
 VITO (Kaat Touchant) 
............................................................................................... 
 
11:00 Pauze  
…………………………………………………………………........................... 
 
11:15 Toelichting CGP asbest (bemonsterings- 
 strategie en interpretatie analyseresultaten) 
 VITO (Kaat Touchant) 
............................................................................................... 
 
12:15 Vragenronde 
.................................................................... 
 
12:30 Broodjeslunch 
.................................................................... 
 
° Het wordt aanbevolen om op voorhand de procedures 
door te nemen (i.e. het stappenplan, de CGP asbest en 
CMA/1/A.20)  

 

PROGRAMMA - NAMIDDAG 

13:30 HERKENNEN VAN ASBEST 
     Oesterbaai  
 

 soorten asbest en risico’s  

 toepassingen en voorkomen asbest, incl. didactisch 
materiaal gebonden en niet-gebonden toepassingen 

 toegelaten handelingen bij monstername 
............................................................................................... 
 
15:30     ASBESTHERKENNING IN DE PRAKTIJK* 
     VITO (Patrick Berghmans, Hilde Van den  
     Broeck, Cindy Kenis) 
 
In groepjes van max. 8 personen kunnen volgende 
vaardigheden ingeoefend worden: 
 

 herkennen van asbest in bodem onder 
veldomstandigheden 

 tips & trics bij het herkennen van asbest 
............................................................................................... 
 
16:30 Vragenronde 
…………………………………………………………………........................... 
 
17:00 EINDE 
 
Overhandigen attesten en evaluatieformulier 
.................................................................... 
 
* Gelieve aangepaste kledij te voorzien voor het 
praktijkgedeelte (aangepast schoeisel, veiligheidsbril en 
eventueel regenkledij) 

 

ROUTEBESCHRIJVING 
 

Zie ook: Link naar routebeschrijving 
 

De privéweg vanuit Mol naar het VITO/SCK-domein 
is niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer 
(zie toegang afgesloten op bovenstaand plannetje) 

 
Gebouw TAP = Boeretang 282  
(≠ hoofdingang VITO) 
 

OPLEIDING 
Identificatie van een asbestverdacht terrein, uitvoeren van een asbestonderzoek en asbestherkenning in de praktijk 

https://vito.be/nl/contact/locaties/routebeschrijving-vito-nv-mol#TAP
https://vito.be/nl/contact/locaties/routebeschrijving-vito-nv-mol#TAP

