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IBEX Certificatie-overeenkomst 

 

 
 
 
 
 

 
Ondergetekende, 
 
Achternaam: ....................................................... ……………………….     Voorletters: …………………………… 
 
 
Geboortedatum   ………… - …………  - …….……       Geboorteplaats  ………………………………….…………….  
 
Verklaart in aanmerking te willen komen voor certificatie door IBEX Certificatie voor: 

o Deskundig Asbestverwijderaar niveau 1 (DAV-1) conform Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest 
Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), 
gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

o Deskundig Asbestverwijderaar- niveau 2 (DAV-2) conform Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest 
Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), 
gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

o Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) conform Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig 
Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), 
gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 
 

Ondergetekende verklaart tevens na het behalen van het persoonscertificaat in te stemmen met de volgende geldigheidscondities: 
 
Artikel 1. Rechten te ontlenen aan het persoonscertificaat. 

1.  Certificaathouder is gerechtigd om het verstrekte geldige certificaat te gebruiken. Het beeldmerk van de RvA, van ASCERT en van 
IBEX mag door de certificaathouder niet worden gebruikt. 

2.  Certificaathouder wordt door de instelling geregistreerd in het Ascert Certificaatregister met de Ascert-code als 
 identificatie (conform SCv Reglement Certificaatregister). 

 
Artikel 2. Plichten: 
Certificaathouder 

1. Certificaathouder is verplicht gedurende de looptijd van het certificaat te voldoen aan de eisen uit het Certificatieschema voor 
de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder 
Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

2. Certificaathouder is verplicht medewerking te verlenen aan controles door of vanwege de certificatie-instelling; 
3. Certificaathouder is verplicht om bij een onvoorwaardelijke schorsing binnen 4 weken na de onvoorwaardelijke schorsing 

opnieuw examen af te leggen, waarbij bij goed gevolg de onvoorwaardelijke schorsing wordt opgeheven. Intrekking van het 
certificaat volgt als niet aan deze voorwaarde is voldaan; 

4. Certificaathouder is verplicht om het ingetrokken / ongeldig geworden certificaat aan de certificatie-instelling terug te sturen, 
binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe; 

5. Certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn, zoals 
wijziging van werk, werkgever of woonadres zo snel mogelijk aan de certificatie-instelling door te geven. 

Certificatie-instelling 
6. De certificatie-instelling informeert de certificaathouder tenminste 3 maanden voor het einde van de certificatieperiode over de 

mogelijkheden van her-certificatie.  
7. De certificatie-instelling draagt bij het succesvol afronden van het examen zorg voor de opname van het persoonscertificaat in 

het Ascert Certificaatregister. 
 
Artikel 3. Voorwaarden voor certificatie: 

1. Certificaathouder moet voldoen aan alle gestelde entree eisen uit het certificatieschema; 
2. Het gehele examen dient met een voldoende te zijn afgesloten; 
3. Aan de betalingsverplichtingen jegens de certificatie-instelling voortkomende uit deze overeenkomst is voldaan; 
4. Het certificaat is maximaal geldig tot 3 jaar na certificatiedatum; 

 
Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst: 
De certificatieovereenkomst zal door de certificatie-instelling beëindigd worden indien: 

1. Blijkt dat de Certificaathouder op enigerlei wijze tijdens het examen heeft gefraudeerd, illegale voorkennis had van de 
examenopgaven of de geheimhouding van de examenopgaven heeft geschonden. 

2. De Certificaathouder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, zoals opgenomen in het 
Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en 
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

3. Als aangetoond is dat de certificaathouder moedwillig afwijkt van de regels komt het certificaat te vervallen. 
4. Er misbruik wordt gemaakt van het certificaat; 
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Artikel 5. Klachten en verzoek tot herziening 
Over het functioneren van de certificaathouder: 

1. Door de Certificerende Instelling procescertificaat geconstateerde afwijkingen, welke toe zijn te schrijven aan de 
certificaathouder, worden afgehandeld conform paragraaf 8 en 9 uit het certificatieschema voor de Persoonscertificaten, zoals 
opgenomen in het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 
en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

2. Door een toezichthoudende overheidsinstelling, waaronder in ieder geval begrepen de Inspectie SZW geconstateerde 
afwijkingen, welke toe zijn te schrijven aan de certificaathouder, worden afgehandeld conform paragraaf 8 en 9 uit het 
certificatieschema voor de Persoonscertificaten, zoals opgenomen in het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten 
Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), 
gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 

3. Klachten van derden worden afgehandeld conform paragraaf 8 en 9 uit het certificatieschema voor de Persoonscertificaten, 
zoals opgenomen in het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 
(DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA),gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. 
Verzoeken tot herziening van de beslissing van de CKI worden afgehandeld conform de Algemene wet Bestuursrecht. 

Over de certificatie-instelling: 
1. De klachten met betrekking tot de examenprocedure, de examenvragen en de interpretatie en met betrekking tot de beslissing 

het certificaat wel of niet te verlenen worden ingediend bij de certificatie-instelling conform de Algemene wet Bestuursrecht. 
Ingeval er een verzoek tot herziening volgt, vindt deze plaats conform de Algemene wet Bestuursrecht 
 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
De certificatie-instelling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade na intrekking of schorsing van een persoonscertificaat. 
Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 
De certificaathouder        Namens IBEX Certificatie  
Datum   : ___________________________   
 
Naam   : ___________________________  Naam  : __________________________ 

 
Handtekening  : ___________________________  Handtekening : __________________________ 

 
 


