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DEFINITIES EN EISEN
Artikel 1.

Definities en afkortingen

In dit certificatieschema wordt verstaan onder:
Aanvrager: een persoon die bij een certificerende instelling een aanvraag doet voor het afgeven van
een certificaat;
Beheerstichting: Stichting Ascert, zijnde de beheerstichting, bedoeld in artikel 1.5b, eerste lid,
onderdeel m, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
DAA: persoon die in het bezit is van een certificaat Deskundig Asbest Acceptant;
Eindtermen: een omschrijving van het geheel aan kennis, attitude en praktische vaardigheden van
een specifiek vakbekwaamheidgebied ten behoeve van het toetsen van een aanvrager;
Entreecriteria: criteria, zoals opleiding en werkervaring, waaraan de aanvrager voldoet om toegelaten
te worden tot de certificatieprocedure;
Toetsterm: een omschrijving van een eindterm of een element van een eindterm in de vorm van een
kennisaspect, een vaardigheid of de attitude, zodanig dat deze toetsbaar is.
Artikel 2.

Uitwerking eisen

1. De certificerende instelling die certificatie conform deze regeling uitvoert heeft een overeenkomst
met Ascert gesloten en is door de minister van SZW aangewezen als certificerende instelling voor de
certificatie van DAV-1, DAV-2 en DTA.

CERTIFICATIE
Artikel 3.

Procedure

1. De certificerende instelling is verantwoordelijk voor de afgifte van een certificaat en draagt zorg voor
de uitvoering van de volgende werkzaamheden:
a. fase 1: examineren van de kandidaat door middel van een theorie-examen;
b. fase 2: beoordelen van de examenresultaten van de kandidaat;
c. fase 3: beslissen omtrent verlening van het certificaat.
2. De in het eerste lid, onder a, bedoelde werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan een
exameninstelling, mits de certificerende instelling een overeenkomst met deze exameninstelling heeft
afgesloten en hiervan een afschrift heeft verstrekt aan de beheerstichting. De certificerende instelling
blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het examen.
3. De werkwijze voor examinering wordt door de certificerende instelling in een procedure vastgelegd.
Deze procedure bevat ten minste de volgende elementen:
a. de wijze van controle op de entreecriteria;
b. de wijze van registratie van de gegevens van de kandidaat;
c. de wijze en frequentie van het doorgegeven van mutaties ten behoeve van het certificaatregister
Ascert;
d. de verplichting tot het gebruik van de itembank welke wordt beheerd door de beheerstichting;
e. de wijze van omgaan met de examenopgaven en de maatregelen die genomen worden om de
vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen;
f. de verplichting om interpretatieverschillen met betrekking tot vragen uit de itembank voor te leggen
aan de beheerstichting;
g. de wijze van beoordeling van de examenresultaten door de beoordelaar; en
h. de wijze van beslissing tot verlening of weigering van een certificaat;
4. De certificerende instelling beslist binnen vier weken nadat aan alle eisen is voldaan.
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Artikel 4.

Hercertificatie

1. Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie.
2. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele examen met goed gevolg is afgelegd.
3. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat,
dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
4. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het
lopende certificaat dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het
vervolgcertificaat.
5. Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van
het eerder afgegeven certificaat.

EXAMEN
Artikel 5.

Eisen aan het examen

1. Het examen bestaat uit een theorie-examen;
2. De certificerende instelling beschikt over en examineert op basis van de eisen voor het theorieexamen uit het door Ascert opgestelde examenreglement, waar nodig aangevuld waardoor het
reglement ten minste de volgende elementen bevat:
a. de wijze waarop de deelname en oproep worden bevestigd;
b. de wijze van identificatie van de deelnemers;
c. een regeling inzake toelating en afwezigheid;
d. de wijze van examinering;
e. gedragsregels voor kandidaten;
f. de wijze van bekendmaking van de uitslag door de certificerende instelling aan de kandidaat;
g. een regeling inzake het vaststellen van de bewaartermijn van de examendocumenten zoals
uitwerkingen en beoordelingsformulieren; en
h. een regeling inzake het inzagerecht.
3. De vragen voor het examen worden ontleend aan de itembank die wordt beheerd door de
beheerstichting.
4. De certificerende instelling informeert de kandidaat over de kosten van het examen.
Artikel 6.

Algemene eisen theorie-examen

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal afgenomen.
Artikel 7.

Verlengd theorie-examen

1. Een verlengd theorie-examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een
psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen.
2. Een kandidaat richt een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een verlengd theorieexamen aan de certificerende instelling.
3. Voor een verlengd theorie-examen kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht. De
kandidaat wordt over deze kosten vooraf geïnformeerd door de certificerende instelling.
4. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Certificaat
Artikel 8.

Gegevens certificaat

1. De volgende gegevens worden in ieder geval op het certificaat vermeld:
a. naam en initialen van de certificaathouder;
b. geboortedatum en geboorteplaats van de certificaathouder;
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d. uniek en eenduidig certificaatnummer, waarvan het format is afgegeven door de beheerstichting;
e. naam van de certificerende instelling die het certificaat verleend heeft;
f. een verwijzing naar het geldende certificatieschema waaraan getoetst is;
g. de ingangsdatum van het certificaat en de datum waarop het certificaat ophoudt geldig te zijn; en
h. het logo van de beheerstichting.
2. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Deskundig Asbest Acceptant” voeren.
3. Het certificaat DAA is 10 jaar geldig.

Artikel 9.

Certificatieovereenkomst

1. De certificaathouder en de certificerende instelling sluiten een certificatieovereenkomst waarin ten
minste de in het tweede en derde lid genoemde verplichtingen van de certificaathouder respectievelijk
de certificerende instelling zijn opgenomen.
2. De certificaathouder:
a. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit deze certificatieregeling;
b. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.
3. De certificerende instelling informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat
nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen
ten behoeve van het certificaatregister.

EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER DAA
Artikel 10.

Entreecriteria DAA

De aanvrager dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.
Artikel 11.

Duur en cesuur theorie-examen DAA

1. Het theorie-examen duurt maximaal 60 minuten;
2. Het theorie-examen bestaat uit 30 gesloten vragen.
3. Materiaalherkenning is een belangrijk onderdeel van het theorie-examen en omvat 10 van de 30
gesloten vragen. In elke vraag ten aanzien van materiaalherkenning is minimaal één foto
opgenomen. Tevens bevat de vraag een relevante omschrijving van het materiaal. De kandidaat
moet aan de hand van de foto(’s) en de omschrijving aangeven of het materiaal asbestverdacht is.
4. De kandidaat is geslaagd voor het examen indien bij het onderdeel Materiaalherkenning minimaal 8
van de 10 vragen (80%) juist zijn beantwoord EN van de overige 20 gesloten vragen minimaal 14
vragen (70%) juist zijn beantwoord.
Artikel 12.

Eind- en toetstermen en toetsmatrijs DAA examen

Voor het DAA examen gelden de eind- en toetstermen en toetsmatrijs zoals vermeld in bijlage 1.
Artikel 13.

Herexamen DAA

1. Het herexamen bestaat uit het opnieuw doen van het theorie-examen.
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Bijlage 1: Eind- en toetstermen DAA
Aantal
vragen
30

%

Totaal
100%
1. Asbest, eigenschappen en risicoklassen
4
13%
De DAA dient kennis te hebben van de eigenschappen van asbest en de indeling
in risicoklassen.
1.1 K
De DAA weet dat asbest een natuurproduct is dat gedolven wordt.
1.2 K
De DAA weet dat chrysotiel, amosiet en crocidoliet (de meestgebruikte) asbestsoorten
zijn.
1.3 K
De DAA kan de algemene, kenmerkende eigenschappen van asbesthoudend materiaal
noemen, zoals zeer slijtvast, grote treksterkte, goed (thermisch, elektrisch en
geluids)isolerend, bestand tegen hoge temperaturen en temperatuurschommelingen,
water en chemicaliën, zuren en logen.
1.4 B
De DAA kan op basis van de kenmerken uitleggen waarom het asbesthoudend materiaal
in woningen was toegepast.
1.5 K
De DAA kan de verschillen tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden
asbesthoudende materialen noemen en weet waardoor bij niet-hechtgebonden materialen
het risico op breuk en vezelemissie groter is.
1.6 K
De DAA kan de drie risicoklassen noemen en weet dat risicoklasse 1 de minste
gezondheidsrisico’s heeft.
2. Wet- en regelgeving
2
7%
De DAA dient kennis te hebben van de voor een DAA geldende wettelijke en
arbeidsbeschermende voorschriften op het gebied van asbest.
2.1 K
De DAA weet dat de wettelijke grondslag voor de arbeidsbeschermende maatregelen bij
asbest is gelegen in de Arbowetgeving.
2.2 K
De DAA kent de algemene verplichtingen voor de werknemer en die voor de
werkgever, zoals verwoord in de Arbowet.
2.3 K
De DAA is bekend met de wettelijke grondslag dat de werkgever een Risico-inventarisatie
en evaluatie dient uit te voeren op het gebied van risico’s voor de werknemer, waaronder
het mogelijk blootstaan aan asbest.
2.4 K
De DAA weet dat uitsluitend een hiertoe geaccrediteerd laboratorium uitsluitsel mag geven
of een materiaal asbesthoudend is.
3. Handhaving
De DAA dient kennis te hebben van de instanties die de controle op de naleving
3
10%
van de voor hem en de voor de particulier geldende voorschriften uitvoeren en de
bevoegdheden die deze instanties hebben.
3.1 K
De DAA weet dat de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),
gemeente en omgevingsdiensten de instanties zijn, die op naleving van de voorschriften
op het gebied van asbest handhaven.
3.2 K
De DAA kan de bevoegdheden van de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT), gemeente en omgevingsdiensten noemen.
3.3 K
De DAA kan de instanties noemen die de controle op de naleving van de voor de
particulier geldende voorschriften uitvoeren en kan de particulier hierover informeren.
4. Gezondheidsrisico’s
2
7%
De DAA dient kennis te hebben van de gezondheidsrisico’s bij asbest.
4.1 K
De DAA kan aangeven welke ziekten kunnen ontstaan door blootstelling aan
asbestvezels.
4.2 K
De DAA weet dat de incubatietijd van asbestgerelateerde ziekten tien of meer jaar kan
zijn.
4.3 K
De DAA weet dat de amfibole groep (o.a. crocidoliet en amosiet ) een groter
gezondheidsrisico inhoudt dan de serpentijne groep (chrysotiel).
4.4 K
De DAA kent het verband tussen roken en het risico op een asbestziekte.
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5. Acceptatievoorwaarden
6
20%
De DAA kan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie van
asbest toepassen bij zijn werkzaamheden.
5.1 K
De DAA weet dat er binnen de organisatie een acceptatiebeleid dient te zijn voor afval en
weet dat de acceptatievoorwaarden daarin terug te vinden zijn.
5.2 K
De DAA weet dat de acceptatiecriteria voor asbesthoudend grond in de
vergunningsvoorwaarden opgenomen zijn.
5.3 K
De DAA weet dat grond een niet-reinigbaar verklaring moet hebben om te mogen worden
geaccepteerd op een stortplaats.
5.4 K
De DAA kent de vrijstellingen voor particulieren ten aanzien van het inventariseren en
verwijderen van asbesthoudende materialen.
5.5 K
De DAA weet in welke gevallen een particulier verplicht is een (sloop)melding dan wel
(sloop)melding inclusief omgevingsvergunning voor de sloop in te dienen.
5.6 K
De DAA weet dat acceptatie van asbesthoudend bouw- en sloopafval (materiaal)
uitsluitend plaats mag vinden na overlegging van de (sloop)melding en in sommige
gevallen de omgevingsvergunning voor de sloop.
5.7 K
De DAA kent de wettelijke acceptatievoorwaarden voor puin (geen visueel waarneembare
asbest en restconcentratienorm).
5.8 K
De DAA weet hoe beoordeeld moet worden of het puin aan de acceptatievoorwaarden
voldoet en weet dat dit is vastgelegd in de Asbestzorgvuldigheidsmodule van de BRL
2506.
5.9 K
De DAA weet hoe beoordeeld moet worden of de grond aan de acceptatievoorwaarden
voldoet, is vastgelegd in de NEN 5707.
5.10 K De DAA kent de restconcentratienorm voor asbest in grond.
5.11 K De DAA kent de verpakkingseisen en etiketteringsverplichtingen van asbesthoudende
afval.
5.12 T De DAA kan beoordelen of de aangeleverde materialen overeenkomen met de
omschrijving op de melding of vergunning.
5.13 T De DAA kan beoordelen of het aangeleverde asbesthoudende materiaal voldoet aan de
verpakkings- en etiketteringscriteria.
5.14 T De DAA weet handelend op te treden als het aangeleverde materiaal niet aan de
acceptatiecriteria voldoet.
5.15 T De DAA weet in welke situaties een gecertificeerd asbestinventarisatie of
asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld moet worden.
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen
3
10%
De DAA dient kennis te hebben van de wettelijk vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen bij het werken met asbest.
6.1 K
De DAA weet welke persoonlijke bescherming de overheid verplicht stelt bij
werkzaamheden waarbij de grenswaarde wordt overschreden.
6.2 K
De DAA weet dat de werkgever verantwoordelijk is voor het verstrekken van benodigde
PBM en het structurele onderhoud hiervan.
6.3 K
De DAA weet dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de PBM en
het dagelijkse onderhoud hiervan.
7. Materiaalherkenning
10
33%
De DAA kan asbestverdachte materialen herkennen.
7.1 T
De DAA kan aan de hand van foto’s, omschrijvingen en kenmerken van materialen
beoordelen of deze materialen al dan niet asbestverdacht zijn.
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