
 

 

 

Interpretatiedocument Deskundig 
Inventariseerder Asbest (DIA) 

 

Onderwerp Vorige versie Huidige versie Goedgekeurd examencommissie d.d. 

Certificatieschema 
DIA versie 01.02.22 

nvt n.v.t. 13-12-21 

                                                                           Pagina 1 van 2 

Termen 

In het examen worden de volgende termen gebruikt: 

Term staat voor / Toelichting 

NEN 2991 NEN 2991:2015 

Procescertificatieschema 

asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering 

Bijlage behorende bij de bekendmaking van de 

staatssecretaris van sociale zaken en 

werkgelegenheid van 29 november 2018, houdende 

de publicatie van het certificatieschema voor de 

procescertificaten asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering dat is vastgesteld door de 

stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, 

van het arbeidsomstandighedenbesluit 

certificatieschema voor de procescertificaten 

asbestinventarisatie en asbestverwijdering 

Vastgesteld door de stichting ascert op 15 november 

2018 

Arbeidsmiddelen Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, 

variërend van eenvoudig gereedschap tot machines 

en componenten van procesinstallaties. 

ABM adembeschermingsmiddelen 

PBM persoonlijke beschermingsmiddelen 

Gemeente of de 

gemandateerde 

omgevingsdienst 

De eindverantwoordelijke is altijd de gemeente. 

Omdat een aantal gemeenten een omgevingsdienst 

in de hand heeft genomen die veel taken met 

betrekking tot asbest oppakt, worden beide 

genoemd. 
Certificerende instelling (CBI) De instelling die beoordeelt of een bedrijf of persoon 

voor een certificaat in aanmerking komt en 

controleert of het bedrijf of de persoon een eenmaal 

verkregen certificaat kan behouden. Voor deze 

instelling worden verschillende afkortingen gebruikt: 

CBI (conformiteitsbeoordelingsinstanties), CKI 

(certificerende en keurende instellingen) en CI 

(certificerende instelling). 

In het examen gebruiken we de term “Certificerende 

instelling (CBI)”. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de examens de 

term “Nederlandse Arbeidsinspectie” in plaats van 

“Inspectie SZW”. 

 
 
 
Theorie- en/of praktijkexamen 

Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

4.2 De DIA kan noemen dat een 

amfibool een groter gezond-

heidsrisico heeft dan een ser-

pentijn en kan noemen waar-

door dat komt. 

De bronnen bij deze toetsterm: 

• NEN2991:2015 Bijlage C 
• het RIVM-rapport Gezondheidseffecten 

van asbest gebruikt. 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporte
n/2017-0194.pdf 

 

Materiaalherkenning 

Hierbij wordt uitgegaan van algemene situaties (en niet de uitzonderingen) en dat het as-
besthoudend materiaal op een legale manier is aangebracht.  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0194.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0194.pdf

