
Wijziging DAV-examens vanaf 

1 oktober (#) 2015 in DAV1- / 

DAV2 -examens 
Aanleiding en wat verandert er na 

1 oktober (#) 2015? 



Aanleiding tot wijziging 

 Het ministerie van SZW heeft 

aangekondigd, dat de mogelijkheid, om 

nieuwe mensen zonder certificaat in de 

asbestverwijdering te laten werken (L-DAV), 

per 1 oktober (#) 2015 komt te vervallen. 



Derhalve wijziging van de  

SC-520 

 Alle relevante partijen in het asbest speelveld 

hebben binnen de Werkkamers Proces en 

Persoon van Ascert, alsmede in het CCvD van 

Ascert, de laatste maanden hard gewerkt om te 

komen tot een wijziging van de SC-520, zodat een 

aankomend Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) 

op een veilige manier goed het vak kan leren, 

voordat deze DAV in de praktijk wordt ingezet!  



DAV vervalt en wordt nu: 

DAV1 en DAV2 

 De nieuwe SC-520 is inmiddels goedgekeurd door 

het CCvD en ter goedkeuring ingediend bij SZW.  

 

 Het ligt in de bedoeling (?!) dat de minister van 

SZW dit schema in september  2015 zal 

bekrachtigen en dan gaat dit nieuwe SC-520 

schema per 1 oktober (#) 2015  ook in werking! 



Maar wat zijn nu de wijzigingen? 

(#) LET OP! Ingangsdatum van 1 oktober is enkele weken verzet! 

 HER-examen “oude – DAV” na 1 oktober (#) 2015: 

 Een kandidaat die voor 1 oktober (#) 2015 niet 

voor alle examen-onderdelen van het “oude DAV-

examen een voldoende heeft behaald, kan vanaf 1 

oktober dus geen HER-examen meer op dit oude 

schema afleggen. 

 De behaalde cijfers vervallen dus per  1 oktober 

(#) 2015. De kandidaat zal dan vervolgens via het 

nieuwe schema, examen moeten gaan afleggen. 



DAV1 - certificaat 

Iemand die DAV (Lees DAV2) wil worden, start dus 

eerst met het behalen van zijn DAV1 – certificaat. 

Dit certificaat heeft een geldigheid van maximaal 6 

maanden! 

Entree-eisen voor deelname aan het examen: 

- Kopie certificaat face-fit test; 

- Verklaring werkgever / werknemer over juist masker; 

- Kopie certificaat deel 1 online instructieprogramma 

adembescherming. 

 

 



DAV1 - certificaat 

(vervolg) 

- Het examen bestaat uit een theorie-examen (60 minuten); 

- En het examen bestaat uit een praktijk-examen (60 

minuten) 

- Voor beide examenonderdelen moet een voldoende 

gehaald worden (70%) om te slagen. 

 



Praktijk-periode onder 

begeleiding van een mentor 

De DAV1 gaat hierna maximaal voor een periode 

van 6 maanden, onder begeleiding van een mentor, 

aan het werk in de praktijk. In deze praktijkperiode 

moet de DAV1 de door Ascert opgestelde  praktijk-

opdrachten, aantoonbaar uitvoeren. Het SC-530 

bedrijf dat met een DAV1-medewerker wil kunnen 

werken, moet deze mentor aanstellen. Deze mentor 

kan dus iemand uit het eigen SC530 bedrijf zijn, 

maar hij of zij mag ook van buiten af worden 

ingehuurd (conform de eisen van Ascert!) 



Begeleiding van Mentor dus zeer 

belangrijk voor DAV1! 

(vervolg) 

De mentor krijgt dus een zeer belangrijke rol, in de 

begeleiding en de opleiding in de praktijk(!) , van de 

DAV1. De DAV1 gaat dus in deze maximaal 6 

maanden, ca. minimaal (ca. 240) uur praktijkervaring 

(via het “spoorboekje Ascert”) opdoen in/met diverse 

asbest-werkzaamheden op diverse locaties, onder 

toezicht van een DTA (en uiteraard ook onder het 

toezicht van de mentor). 



Praktijk-opleiding dus ook 

werkelijk in de praktijk! 

(vervolg) 

De DAV1 kan alleen zijn praktijk-opleiding volgen, bij 

door SC530 bedrijven –aangemelde- (I-SZW, CKI-

proces en Gemeente), asbestsaneringen! 

 



DAV2 is het nieuwe DAV! 
Na het aflopen van de praktijkperiode (dus binnen 

de 6 maanden!), volgt de DAV1 een (vervolg) 

opleiding (niet verplicht, maar wel raadzaam!), die 

vervolgens afgerond wordt met een DAV2-examen. 
 

Entree-eisen voor deelname aan het examen: 

- Kopie certificaat face-fit test; 

- Verklaring werkgever / werknemer over juist 

masker; 

- Kopie certificaat deel 2 online instructieprogramma 

adembescherming; 

 

 

 

Bij een voldoende resultaat, krijgt de DAV1 een 

DAV2 - certificaat, dat 3 jaar geldig is. 

 

 



DAV2 is het nieuwe DAV! 
(vervolg) 

- Kopie certificaat DAV1. 

- Het examen bestaat voorts uit een theorie-examen 

(60 minuten); 

- Alsmede uit een praktijk-examen (90 minuten) 

- Voor beide examenonderdelen moet een 

voldoende gehaald worden (70%) om te slagen. 
 

Bij een voldoende resultaat, krijgt de DAV1 een 

DAV2 - certificaat, dat 3 jaar geldig is. 

 

 



Regeling voor HER-certificering 

Wanneer een DAV uit het huidige stelsel opgaat 

voor HER-certificering (bijvoorbeeld het certificaat is 

over 2 maanden verlopen), dan dient deze DAV het 

DAV2 - examen te gaan afleggen. 

 

Het DAV2 - examen bestaat uit 60 min theorie-

examen en 90 minuten praktijkexamen (uitvoering 

examens per heden nog niet in detail bekend). 

 



En hoe nu met het DTA-

examen? 

Tot 1 oktober (#) 2015 is er voor een nieuwe 

asbestmedewerker in de asbestbranche een vrije 

keuze mogelijk, om een DAV- of een DTA-examen 

af te gaan leggen. Na 1 oktober (#) 2015 is die 

keuze er echter niet meer! 

Een nieuwe asbestmedewerker zal na 1 oktober (#) 

2015 eerst zijn DAV1>DAV2 – certificaat moeten 

behalen, om vervolgens daarna het DTA-examen af 

te kunnen gaan leggen. 

 



DTA-examen 

Entree-eisen voor deelname aan het DTA-examen: 

- In bezit is van een DAV-certificaat dat is 

afgegeven voor 1 oktober (#) 2015, of in bezit is 

van een DAV2-certificaat of in bezit is van een 

DTA-certificaat, die geldig zijn op de datum van 

indienen van de aanvraag voor het afleggen van 

het examen, of dan niet langer dan 1 jaar verlopen 

zijn. (controle in Ascert-register) 

- Kopie certificaat face-fit test; 

 



DTA-examen 

Entree-eisen voor deelname aan het DTA-examen: 

(vervolg) 

- Verklaring werkgever / werknemer over juist 

masker; 

- Kopie certificaat deel 2 online instructieprogramma 

adembescherming; 

 

 



Heeft U nog vragen? 
 

 

 

 

 
Hartelijke dank voor Uw aandacht namens IBEX B.V. 

 Ing. R.(Rob) van de Velde 


