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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. 

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” 

 

 

Algemeen 

• In het examen wordt alleen wettelijke (dus landelijke en niet provinciale, gemeente-
lijke of lokale) bepalingen en de daarbij horende NEN- en BRL normen afgetoetst. 

• In het examen worden de volgende termen gebruikt: 
Asbesthoudend materiaal Materiaal dat asbest bevat.  

Bevatten in de zin van als inhoud hebben, 

bedragen, behelzen, hebben, herbergen, 

inhouden, insluiten, omsluiten, omvatten etc. 

Asbesthoudend grond en puin De landelijke normen voor asbest in grond, bodem 

en puingranulaat zijn vastgesteld op 100 mg/kg 

gewogen (serpentijngehalte vermeerderd met 

tienmaal het amfiboolgehalte). 

De waarde van 100 mg/kg ds geldt als eis, mits het 

asbest niet opzettelijk is toegevoegd. 

 
 
  



 

 

 

Interpretatiedocument Deskundig  
Asbest Acceptant (DAA) 

 

Onderwerp Vorige versie Huidige versie Goedgekeurd examencommissie d.d. 

Certificatieschema 
DAA versie 01-04-2019 

10-09-2021 | 
2021-01 

13-12-2021 | 
2021-03 

13-12-2021 

                                                                           Pagina 2 van 3 

Theorie- en/of praktijkexamen 

Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

4.1 Kan aangeven welke ziekten 

kunnen ontstaan door blootstelling 

aan asbestvezels. 

In het examen wordt gevraagd naar pleurale 

plaque, asbestose, mesothelioom en longkanker 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Weet hoe beoordeeld moet worden 

of de grond aan de 

acceptatievoorwaarden voldoet, is 

vastgelegd in de NEN 5707. 

Kandidaat hoeft alleen te weten dat dit 

vastgelegd is in de NEN 5707, de inhoud van 

NEN 5707 wordt niet getoetst. 
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Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

5.11 Weet dat de grond een niet-

reinigbaar verklaring moet hebben 

om te mogen worden geaccepteerd 

op een stortplaats. 

Globaal kan gesteld worden dat zandige met 

asbest verontreinigde grond, ook met eventuele 

nevenverontreinigingen, kan worden gereinigd 

via extractieve grondreiniging. Grond die 

uitsluitend is verontreinigd met grove stukken 

hechtgebonden asbest kan ook (droog of nat) 

worden gezeefd. Klei die uitsluitend 

verontreinigd is met hechtgebonden en grof (> 4 

mm) asbest en bovendien geen 

nevenverontreinigingen bevat boven de 

hergebruikswaarden, kan worden gereinigd via 

de techniek aquaseparation (nat zeven). Met 

asbest verontreinigde klei- en veengrond met 

nevenverontreinigingen en/of fijne stukken niet-

hechtgebonden asbest is meestal niet-

reinigbaar. Als grond niet gereinigd kan worden 

en moet worden gestort, zal bij Bodem+ een 

verklaring van niet-reinigbaarheid aangevraagd 

moeten worden (bron: bodem+). 

 


