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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 

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). 
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Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de 

examens de term “Certificerende instelling 

(CBI)” in plaats van “CKI”. 

Gemeente of de gemandateerde omge-

vingsdienst 

De eindverantwoordelijke is altijd de ge-

meente. Omdat een aantal gemeenten een 

omgevingsdienst in de hand heeft geno-

men die veel taken met betrekking tot as-

best oppakt, worden beide genoemd. 
Nederlandse Arbeidsinspectie Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 

“Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. 

Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de 

examens de term “Nederlandse Arbeidsin-

spectie” in plaats van “Inspectie SZW” 
 
 
 
Theorie- en/of praktijkexamen 

Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

A.2.20 

t/m 

A.2.26 

Toetstermen betreffende 

monstername door 

toezichthouder 

Als leidraad wordt hier artikel 20 uit het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

gebruikt. 

A.3.8 De ADK kan noemen in welk 

geval een beheersplan verplicht 

is. 

Hier wordt de verplichting op grond van bijlage E 

uit de NEN 2991 getoetst. 

A.5.26 De ADK kan aan de hand van 

een schema bepalen wat de 

sanctie in een situatie moet zijn. 

Schema uit bijlage 2, behorende bij artikel 70, 

tweede lid uit het Procescertificatieschema 

asbestinventarisatie en asbestverwijdering wordt 

bij de vraag gegeven. 

 


