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Algemeen 

Geel gemarkeerd: betreft wijzigingen t.o.v. voorgaande versie website (2019-01) 

 

Wijzigingen 

Term Uitleg / interpretatie Ascert 

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. 

CKI → Certificerende instelling (CBI) Voor 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 

worden verschillende afkortingen gebruikt: CBI 

(conformiteitsbeoordelingsinstanties), CKI 

(certificerende en keurende instellingen) en CI 

(certificerende instelling). 

Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de examens 

de term “Certificerende instelling (CBI)” in plaats 

van “CKI”. 

Inspectie SZW → Nederlandse 

Arbeidsinspectie 
Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 

“Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. 

Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de examens 

de term “Nederlandse Arbeidsinspectie” in plaats 

van “Inspectie SZW” 
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Termen 

In het examen worden de volgende termen gebruikt: 

Term staat voor / Toelichting 

NEN 2991 NEN 2991:2015 

Procescertificatieschema asbestinventa-

risatie en asbestverwijdering 

Bijlage behorende bij de bekendmaking 

van de staatssecretaris van sociale zaken en 

werkgelegenheid van 29 november 2018, 

houdende de publicatie van het certificatie-

schema voor de procescertificaten asbestin-

ventarisatie en asbestverwijdering dat is 

vastgesteld door de stichting Ascert als be-

doeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het ar-

beidsomstandighedenbesluit certificatie-

schema voor de procescertificaten asbestin-

ventarisatie en asbestverwijdering 

Vastgesteld door de stichting ascert op 15 

november 2018 

Milieupolitie Onderdeel van de politie dat toezicht houdt 

op het milieu en de wetten en regels op dit 

gebied handhaaft. 

Arbeidsmiddelen Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt 

worden, variërend van eenvoudig gereed-

schap tot machines en componenten van 

procesinstallaties. 

ABM adembeschermingsmiddelen 

PBM persoonlijke beschermingsmiddelen 
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Theorie- en/of praktijkexamen 

Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

D3.7.4 De DTA kan de werking van 

apparatuur en hulpmiddelen 

tijdens het gebruik beoordelen 

op functionaliteit, veiligheid en 

effectiviteit. 

Onder hulpmiddelen wordt verstaan: alle 

machines, gereedschappen en materialen die 

benodigd zijn voor het inrichten van het 

werkgebied en de uitvoering van het werk.  

 

De kandidaat moet kunnen beoordelen: 

· of het te gebruiken hulpmiddel gekeurd 
dient te zijn, en als dat zo is of het 
gereedschap gekeurd is. Dit betreft 
periodieke keuringen, het CE-keurmerk 
en/of vergelijkbaar. 

· of het gereedschap geschikt is om bij de 
asbestverwijdering te gebruiken 

· welke hulpmiddelen verplicht 
gekeurd/beproefd moeten worden en 
welke niet. Bij het beproeven van het 
werkgebied valt bijvoorbeeld het op de 
juiste onderdruk brengen en houden van 
het containment. 

D.3.3.1 De DTA kan vaststellen of de 

inrichting van een niet-

betreedbaar containment aan 

de eisen voldoet. 

Onder een niet-betreedbaar containment wordt 

het volgende verstaan: een niet-betreedbare 

hermetisch gesloten afscherming van beperkte 

omvang waarmee het te verwijderen 

asbesthoudende materiaal volledig wordt 

afgeschermd ten opzichte van de omgeving, 

zoals een glovebag (couveusezak) of mini-

containment. 

D3.2.2 De DTA kan de 

milieuvoorschriften die gelden 

bij het verwijderen van asbest 

noemen. 

Milieuvoorschriften hebben betrekking op afval, 

water-, bodem- en luchtverontreiniging en 

dergelijke en de invloed daarvan op het welzijn 

van de mens. Vezelemissie kan direct effect 

hebben op de mens maar ook het omgaan met 

asbesthoudend afval. Dit kan tenslotte ook 

invloed hebben op de mens maar ook 

verontreiniging van lucht en/of bodem. 
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Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

D3.2.6 De DTA kan beoordelen of een 

asbestinventarisatierapport 

geschikt is en kan handelend 

optreden indien dit niet het 

geval is. 

Op grond van artikel 39 van Certificatieschema 

voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie 

en Asbestverwijdering dient een DTA voor het 

begin van asbestverwijderingswerk (onder 

andere) te controleren of het 

asbestinventarisatierapport op de projectlocatie 

aanwezig is en dient de DTA te waarborgen dat 

het werkplan aansluit bij de aangetroffen situatie 

op de projectlocatie. 

 

Het asbestinventarisatierapport kan bijvoorbeeld 

een onderzoek conform de NEN 2991 bevatten. 

De DTA moet weten wat hij in dat geval moet 

doen, ook als de situatie ter plekke niet 

overeenkomt met het 

asbestinventarisatierapport. 

 


