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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 

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 

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 

D2.8.6 De DAV-2 kan uitleggen waarom 

er op een werkdag niet 

aaneengesloten in het 

containment gewerkt mag 

worden. 

In het examen wordt gevraagd naar de 

pauzeregeling (Arbeidstijdenwet, artikel 5:4) 

en Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 

4.47a, lid 5 en 6. 

D2.5.2 De DAV-2 kan noemen welke 

ziekten kunnen ontstaan door 

inademing van asbestvezels. 

In het examen wordt gevraagd naar pleurale 

plaque, asbestose, mesothelioom en 

longkanker 

D2.7.7 De DAV-2 kan de gevaren 

herkennen op het gebied van 

elektriciteit in en om de werkplek 

en weet wat hij in een bepaalde 

situatie mag en moet doen. 

Gebruikte bron voor de examenvragen: 

Arbo-Informatieblad 54 Elektrische veiligheid 

D.2.7.8 De DAV-2 kan veilig werken met 

elektrische gereedschappen en 

machines. 

Het gaat hier om de elektrische 

gereedschappen en machines die een DAV-2 

tijdens de asbestwerkzaamheden gebruikt. 

Te denken valt aan:  

• weet dat hij altijd geaarde 
wandcontactdozen moet gebruiken; 

• weet dat hij een kabelhaspel altijd geheel 
moet afrollen bij gebruik van machines 
met meer dan 1.000 watt vermogen 

• weet dat bij de snoeren droog moet 
houden 

• weet dat hij kabelhaspels met de 
voedingspunten naar beneden moet 
leggen 

• controleert snoeren op beschadigingen  
etc. 

D2.7.9 De DAV-2 kan de risico’s bij het 

werken in een besloten ruimte 

noemen, kan voor een beschreven 

situatie aangeven welke 

aanvullende 

veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

Gebruikte bron voor de examenvragen: 

Arbo Informatieblad 5 Veilig werken in 

besloten ruimten 
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Toetsterm Uitleg / interpretatie Ascert 

D2.9.2 De DAV-2 kan gegeven een 

bepaalde situatie de werkmethode 

kiezen die emissie van asbestvezels 

voorkomt. 

Waaronder: het verwisselen van de 

stofzuigerzak. Dit dient binnen het 

werkgebied en voorzichtig te gebeuren.  

De afvalzak waar de stofzuigerzak in wordt 

geplaatst dient deugdelijk te worden 

afgesloten op grond van Certificatieschema 

voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

artikel 44 Verpakken en opslaan. Als men 

kiest voor de zwanenhalsmethode, dan dient 

de zak met de stofzuiger te worden ontlucht. 

D2.9.9 De DAV-2 kan aangeven wat hij 

moet doen in het geval van een 

onverwachte gebeurtenis (zoals 

wegvallen onderdruk of 

calamiteit). 

Een calamiteit is een  niet-verwachte 

gebeurtenis tijdens de 

asbestwerkzaamheden die ernstige schade 

kan veroorzaken, zoals het opengaan van een 

afvalzak, het uitvallen van stroom, het 

wegvallen van de watervoorziening, het 

openscheuren van het containment. 

 


