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OPLEIDING BA4 en BA5
Om in de omgeving van, of aan installaties werken te mogen/kunnen uitvoeren in gewone ruimten
en ruimten van de elektrische dienst, voorziet het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische
Installaties) in artikel 47 een codificatie voor de bekwaamheid van personen. Deze codificatie bestaat
uit 5 categorieën telkens aangeduid met een cijfer van 1 tot 5, voorafgegaan door de letters “BA”.
BA1: Omschrijving: gewone personen
Voorwaarden: niet in de hieronder andere categorieën geclassificeerde personen
Voorbeeld : werken uitvoeren in lokalen voor huishoudelijk of analoog gebruik,
lokalen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek
BA2: Omschrijving: kinderen
Voorwaarden: kinderen die zich bevinden in de voor hen bestemde lokalen
Voorbeeld : kinderbewaarplaatsen en kinderkribben...
BA3: Omschrijving: gehandicapten
Voorwaarden: personen die niet over al hun mentale en fysische vermogens beschikken
Voorbeeld : rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal gehandicapten..
BA4: Omschrijving: gewaarschuwden
Voorwaarden: personen die voldoende ingelicht zijn of bewaakt worden door bevoegde
personen om gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden
Voorbeeld : uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties..
BA5: Omschrijving: vakbekwamen
Voorwaarden: personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de
gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden.
Voorbeeld : Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties
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Opleiding BA4
1 dag opleiding voor een groep van maximum 12 personen
prijs per sessie: prijs op aanvraag **
Indien de groep groter is dan 12 personen wordt er een bedrag per persoon extra gerekend voor
cursus en administratiekosten
Opleiding BA5
2 dagen vorming voor een groep van maximum 12 personen
prijs per sessie: prijs op aanvraag **
Een degelijke voorkennis van elektrische begrippen is noodzakelijk voor de opleiding BA5.
Indien de groep groter is dan 12 personen wordt er een extra bedrag per persoon gerekend voor
cursus en administratiekosten
** onze prijzen zijn exclusief 21% BTW met betalingstermijn 30 dagen factuurdatum. Deze offerte is
geldig tot en met 31/12/2020.
De vormingen kunnen ter plaatse in uw bedrijf worden verzorgd of in het
" Descon Training Center" te Herentals.

Descon is erkend door de Vlaamse
Overheid voor het geven van
opleidingen
Dit kan tot 50% korting betekenen
op uw opleidingskost

Descon beschikt over het
Q-for kwaliteitslabel nr. BE19098

Descon is erkend als
opleidingsvertrekker via het
register voor risicovolle taken voor:
AV-001 vorkheftruck - basis
IS-001 vorkheftruck -gevorderd
AV-002 reachtruck – basis
IS-002 reachtruck – gevorderd
IS-003 verreiker
IS-004 hoogwerker op vrachtwagen
IS-005 zelfrijdende hoogwerker

Opleidingen erkend door de
bouwsector
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