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Artikel 1. Werkingsgebied en geldigheid
1.1

Dit reglement is van toepassing op alle examens voor kandidaat asbestdeskundigen
inventarisatie (ADI) die worden uitgevoerd door IBEX, Instituut voor Beroepsexamens, in
uitvoering van:
- Artikel 5.4.10 van het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Vlarema);
- Titel 10 van de bijlage bij het Ministerieel besluit van 1 april 2022 tot goedkeuring van het
certificatiereglement voor certificatie-instellingen asbest (certificatiereglement).

1.2

Het examenreglement werd opgesteld door IBEX en goedgekeurd door de OVAM (Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), conform de bepalingen in het certificatiereglement.

1.3

Dit reglement is toegankelijk via www.asbestexamens.be en wordt op verzoek schriftelijk
toegezonden.

Artikel 2. Toegangstermen
2.1

IBEX examineert conform toegangstermen welke zijn opgesteld door de OVAM die onder meer
de randvoorwaarden, eisen en methodieken van examinering bevatten. De toegangstermen
worden door de examencommissie beoordeeld en goedgekeurd.
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Artikel 3. Definities
3.1

Examencommissie
IBEX heeft een examencommissie ingesteld.
De examencommissie bestaat in totaal uit minimaal drie leden. Daarbinnen worden de
volgende rollen onderscheiden:
- Afgevaardigde van IBEX;
- Afgevaardigde van de OVAM;
- Inhoudsdeskundige asbestdeskundige inventarisatie. Dit is een externe persoon
met expertise gelijkwaardig aan die van een persoonsgecertificeerde
asbestdeskundige, zonder over het persoonscertificaat te moeten beschikken, die
mee beoordeelt of de vragen op een goede manier de kennis van de kandidaat
deskundigen toetsen.
Deze leden worden vanuit de volgende disciplines geworven:
- deskundig ten aanzien van de inhoud van de verschillende wetgevingen, protocollen ;
- deskundig ten aanzien van exameninhoud (toetsdeskundige);
- deskundig ten aanzien van examenprocessen.
De examencommissie staat in voor:
- het beoordelen en goedkeuren van de toegangstermen;
- het goedkeuren van alle examenopgaven en/of opdrachten die gebruikt worden voor
het examen;
- indien van toepassing, het beoordelen van bezwaarschriften tegen een beslissing over
een verzoek tot herziening.
De commissie werkt onafhankelijk en onpartijdig.

3.2

Examenvoorzitter
De persoon die door IBEX is aangesteld en verantwoordelijk is voor het gehele
verloop van het examen. De voorzitter geeft leiding aan het examenpersoneel. De
voorzitter ziet toe op de naleving en uitvoering van het
examenreglement en de uitvoeringseisen.
Eisen aan de examenvoorzitter:
- De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn;
- Communicatieve en contactuele vaardigheden hebben;
- Onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen;
- Het vermogen regelend en besluitvaardig op te treden;
- Kennis van het examenreglement;
- In dienst te zijn van dan wel contractueel verbonden te zijn aan IBEX;
- Verklaring van geheimhouding, onafhankelijkheid en integriteit te hebben getekend.
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3.3

Toezichthouder theorie examen
De persoon die door IBEX is aangesteld om theorie-examens af te nemen. Een
toezichthouder theorie-examen draagt zorg voor de naleving en uitvoering van
het examenreglement en de uitvoeringsvoorschriften voor het afnemen van het
theorie-examen.
Eisen toezichthouder theorie examen:
- De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn;
- Communicatieve en contactuele vaardigheden hebben;
- Onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen;
- Het vermogen regelend en besluitvaardig op te treden;
- Kennis van het examenreglement;
- In dienst te zijn van dan wel contractueel verbonden te zijn aan IBEX;
- Verklaring van geheimhouding, onafhankelijkheid en integriteit te hebben getekend.

3.4

Examinator praktijkexamen
De persoon die door IBEX is aangesteld om praktijkexamens af te nemen. De examinator is belast
met de vaststelling of, en in welke mate, kennis, vaardigheden en attitude van de kandidaat
voldoen aan de gestelde eisen voor het praktijkexamen. Tevens ziet hij toe op de naleving en
uitvoering van het examenreglement, de uitvoeringvoorschriften en de exameneisen bij de
afname van het praktijkexamen.
Eisen aan examinator praktijkexamen:
- Objectief en zonder vooroordelen kunnen examineren;
- Gedegen kennis van de vigerende wetgeving en protocollen;
- Minimaal twee jaar relevante werkervaring in het vakgebied;
- De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn;
- Communicatieve en contactuele vaardigheden hebben;
- Onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen;
- Het vermogen regelend en besluitvaardig op te treden;
- Kennis van het examenreglement;
- In dienst te zijn van dan wel contractueel verbonden te zijn aan IBEX;
- Verklaring van geheimhouding, onafhankelijkheid en integriteit te hebben getekend.

3.5

Kandidaat
Deelnemer aan het examen/herexamen.

Artikel 4. Examinering
4.1

Het examen wordt afgenomen volgens de in dit examenreglement vastgelegde specificaties. Het
examenreglement is op de examenlocatie aanwezig bij de voorzitter van het examen.

4.2

Alle examenopgaven en/of opdrachten die gebruikt worden voor het examen zijn vooraf
goedgekeurd door de betreffende examencommissie. In geval van een centrale itembank
worden de items goedgekeurd door de examencommissie.

4.3

Het examen wordt opgesteld, afgenomen en beoordeeld door IBEX.

IBEX Instituut voor Beroepsexamens

R111 Examenreglement ADI v02 – juli 2022

Pagina 5 van 12

Examenreglement examen Persoonsgecertificeerde Asbestdeskundige Inventarisatie

4.4

De lijst met kennisonderdelen in bijlage bij het examenreglement beschrijft alle
kennisonderdelen waarover een persoonsgecertificeerde ADI moet beschikken. Het examen
toetst de onderdelen die zijn aangegeven met ‘BK’ en ‘VO’. De lijst beschrijft in de toetstermen
de detaillering van deze kennisonderdelen en de randvoorwaarden, eisen en methodieken van
examinering.

Artikel 5. Aanmelden
5.1

De kandidaat persoonsgecertificeerde ADI die het examen wil afleggen, meldt zich hiervoor aan
bij IBEX. Om aan een examen deel te kunnen nemen dient de kandidaat te beschikken over een
uniek persoons-ID van de OVAM en de verplichte opleiding met praktijkgedeelte gevolgd te
hebben bij een erkende certificatie-instelling.

5.2

IBEX stuurt minimaal een week van tevoren een examenoproep aan die kandidaten, die zich tot
aan dat moment hebben aangemeld, voorzien van de examendatum, examenlocatie en
aanvangstijdstip van het examen. Kandidaten die zich binnen een week voorafgaand aan het
examen aanmelden krijgen de examenoproep per ommegaande toegestuurd.

5.3

De kandidaat of diens werkgever dient het verschuldigde examengeld te betalen volgens de
algemene voorwaarden van IBEX.

5.4

Restitutie van het examengeld is niet mogelijk, tenzij hiervoor dringende redenen bestaan, dit
ter beoordeling van IBEX.

5.5

De kandidaten worden geïnformeerd over het resultaat als het verschuldigde examengeld is
voldaan.

5.6

Informatie over doorgang examens
Zowel het theorie-examen als het praktijkexamen kan doorgaan als deze aan een minimaal
aantal inschrijvingen voldoet.
- Voor het theorie-examen zijn minimaal 15 inschrijvingen nodig voor doorgang van het
theorie-examen;
- Voor het praktijkexamen zijn minimaal 4 inschrijvingen nodig voor doorgang van het
praktijkexamen.
Wanneer deze minimale aantallen niet behaald worden zal het examen geannuleerd worden.
Reeds ingeschreven kandidaten worden hier uiterlijk 5 werkdagen voor het examen over
geïnformeerd.
In overleg met deze kandidaten zal er een nieuw examenmoment gepland worden.

5.7

Toegangscriteria
Voor deelname aan het examen dient de kandidaat te voldoen aan de entree eisen voor het
examen:
- Kandidaat heeft verplichte opleiding met praktijkgedeelte gevolgd bij een erkende
certificatie-instelling;
- Kandidaat beschikt over een uniek persoons-ID van de OVAM;
- De kandidaat moet eerst slagen in het theorie-examen alvorens te mogen deelnemen
aan het praktijkexamen.
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5.8

Aanwezigheid en legitimatie
De kandidaat dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, rijbewijs of
verblijfsvergunning), en dient tijdig voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, conform de
instructies in de examenoproep.

5.9

Onderdelen examen
Het ADI examen bestaat uit een theorie-examen en uit een praktijkexamen. De kandidaat moet
slagen op beide onderdelen om te slagen in het examen van persoonsgecertificeerde ADI.

5.10

Duur en cesuur theorie-examen:
- Het theorie-examen duurt maximaal 90 minuten.
- Het theorie-examen bestaat uit 65 gesloten vragen.
- Een kandidaat is geslaagd voor de totale theorietoets als hij ten minste 70% van het
aantal behaalde punten heeft behaald.

5.11

Duur en cesuur praktijkexamen
- Het praktijkexamen bestaat uit twee praktijkopdrachten.
- De duur van de opdracht materiaalherkenning bedraagt maximaal 15 minuten.
- De duur van de opdracht monstername bedraagt maximaal 30 minuten.
- De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als hij/zij:
a. voor elke praktijkopdracht tenminste 70% van de te behalen punten heeft gehaald;
en
b. geen fatale fout heeft gemaakt.

5.12

Herexamen
De kandidaat kan voor elk onderdeel (theorie of praktijk) maximaal tweemaal een herexamen
afleggen. Indien een kandidaat na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, moet hij/zij de
verplichte opleiding met praktijkgedeelte opnieuw volgen alvorens weer te mogen deelnemen
aan het examen.
Het (her)examen van het praktijkonderdeel moet afgelegd worden binnen de 6 maanden na het
eerste afgelegde theorie-examen. Indien een kandidaat binnen die periode nog steeds niet
geslaagd is, dan moet hij/zij opnieuw de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen
alvorens weer te mogen deelnemen aan het examen.
Een geslaagde kandidaat mag het examen niet opnieuw afleggen.

Artikel 6. Examenafname
6.1

Het examen wordt afgenomen conform de eisen uit het examenreglement.

6.2

Zowel het theorie lokaal als de praktijkruimte dienen te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen
zijn opgenomen in het document “Eisen aan examenlocatie ADI”. Dit document is toegankelijk
via www.asbestexamens.be en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden.
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6.3

Voor elk examen geldt:
• er mag niets op de tafels liggen buiten de computer en inloggegevens van de kandidaat en
het originele ID-bewijs;
• de kandidaten mogen geen consumpties meenemen naar de examenruimte;
• de kandidaten mogen geen pet/hoed/muts e.d. dragen in de examenruimte;
• de kandidaten mogen geen oordoppen of koptelefoon dragen, met uitzondering van het CBT
voorleesexamen;
• de kandidaten dienen hun mobiele telefoon en/of andere communicatieapparatuur in de
examenruimte uit te schakelen.
• Blijkt tijdens het examen dat de kandidaat de apparatuur niet heeft uitgeschakeld, dan
wordt zijn/haar examen ongeldig verklaard.

6.4

Als de locatie afwijkt van de eisen uit het document ‘Eisen aan examenlocatie ADI’, dan dient dit
zo snel mogelijk door de examenaanvrager aan IBEX gemeld te worden. In overleg kan dan naar
een passende oplossing worden gezocht.

6.5

De examenmomenten zijn niet openbaar; behalve de kandidaten mogen alleen door IBEX
aangewezen personen bij de examenafname aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor
vertegenwoordigers van IBEX.

6.6

Kandidaten die niet op de deelnemerslijst van het examen staan zijn uitgesloten van deelname.

6.7

Kandidaten mogen examenvragen of delen van examenvragen niet op papier overschrijven of
kopiëren.

6.8

De kandidaat dient alle aanwijzingen van de examinator op te volgen.

6.9

De kandidaat moet zich voorafgaand aan en tijdens het examen legitimeren bij de examinator.
Legitimatie gebeurt op vertoon van een algemeen geaccepteerd en geldig legitimatiebewijs. Een
algemeen geaccepteerd legitimatiebewijs is een paspoort, een Belgisch/Europees
identiteitskaart, een verblijfsdocument/vreemdelingendocument of een rijbewijs. Kandidaten die
geen origineel legitimatiebewijs kunnen overleggen worden van deelname aan het examen
uitgesloten.

6.10

De examinator dient onafhankelijk te zijn van de kandidaat en geen belang te hebben bij de
uitslag van het examen. Mocht bij het examen blijken dat er toch een relatie is tussen de
examinator en de kandidaat, dan dient de examinator dit te melden bij IBEX. IBEX probeert
hiervoor een passende oplossing te vinden. Indien er geen oplossing gevonden wordt, dan wordt
aan de kandidaat een ander examenmoment voorgesteld.

6.11

De kandidaat die te laat komt wordt van deelname uitgesloten. Deelname is alleen dan nog
toegestaan zolang nog geen enkele kandidaat de examenruimte heeft verlaten tot uiterlijk een
half uur na aanvang van het examen.

6.12

Voor een kandidaat die later aan het examen begint is en blijft de eindtijd van het examen gelijk
aan de officiële eindtijd van het examen.
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6.13

De kandidaat mag tijdens het examen zijn/haar plaats in de examenzaal niet verlaten
zonder toestemming van de examinator. Het tijdelijk verlaten van de examenzaal is
niet toegestaan, ook niet voor toiletbezoek.

6.14

Wanneer de kandidaat alle vragen heeft beantwoord dient hij dit aan te geven bij de examinator.
De examinator sluit het examen af en geeft de behaalde score aan de kandidaat door. De score
betreft een voorlopige uitslag conform artikel 7 van dit examenreglement.
Daarna mag de kandidaat de examenzaal verlaten.

6.15

De examinator mag tijdens het examen geen vragen over de inhoud van het examen
beantwoorden.

6.16

Indien een kandidaat zich voor of tijdens het examen schuldig maakt aan enige onregelmatigheid
of fraude, is de examinator bevoegd om de kandidaat de verdere deelname aan het examen te
ontzeggen. IBEX kan op grond van een onregelmatigheid het door de kandidaat afgelegde
examen ongeldig verklaren en de kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan
een volgend examen. Fraude wordt in alle gevallen gemeld aan het IBEX.

6.17

Het is niet toegestaan om de geheimhouding van de opgaven op enigerlei manier te schenden.

6.18

Pogingen tot fraude dienen door de examinator te worden vermeld op het proces-verbaal met
vermelding van de naam van de kandidaat en de aard van de fraude.

6.19

Onmiddellijk na afloop van het examen wordt door de examinator een proces-verbaal
opgemaakt over de gang van zaken tijdens het examen. Dit proces-verbaal dient te worden
bekrachtigd door de examenvoorzitter.

Artikel 7. Uitslag examen
7.1

Nadat het examen afgesloten is wordt aan de kandidaat een voorlopige uitslag bekend gemaakt.

7.2

De definitieve uitslag wordt vastgesteld nadat het examen door IBEX is nagekeken. Uiterlijk vijf
werkdagen na examendatum wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt aan de kandidaat
en/of de werkgever en ontvangt de kandidaat een examenattest van IBEX.
Op de examenattest staan de volgende zaken vermeld:
- Vermelding attest “Attest van slagen in het examen van persoonsgecertificeerde
asbestdeskundige inventarisatie”;
- De datum of data van het afgelegde examen;
- De voornaam en achternaam van de persoonsgecertificeerde ADI;
- Het unieke persoons-ID van de persoonsgecertificeerde ADI.

7.3

Indien de kandidaat geslaagd is, dan wordt dit eveneens meegedeeld aan de OVAM.
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Artikel 8. Inzien niet geslaagd examen
8.1

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen niet geslaagd is kan hij/zij
uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/ haar
praktijk- of theorie-examen de examenstukken inzien.

8.2

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er
is geen inzage recht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de
kandidaat geslaagd is.

8.3

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen. Vragen
die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

8.4

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een verzoek
te richten aan IBEX. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum
bepaald waarop de kandidaat zijn/haar examenstukken kan inzien.

8.5

Aan de inzage zijn kosten verbonden (€ 75,00 excl. BTW). Deze kosten moeten voorafgaand aan
de inzage zijn voldaan.

8.6

Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek
herexamen doet in verband met het mogelijk verlopen van zijn/haar certificaat tijdens de
beoordelingstermijn, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat,
ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

8.7

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens
het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en
andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

8.8

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding / vertrouwelijkheid van de
opgaven op enigerlei manier te schenden.

8.9

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is
er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te
dienen. Dit verzoek wordt conform het examenreglement afgehandeld.

8.10

Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer
ingeleverd te worden.

8.11

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte
documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.
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Artikel 9. Klachten en bezwaren
9.1

Klacht over het verloop van het examen
Kandidaten kunnen een klacht indienen over het verloop van het examen. Uitsluitend
schriftelijk ingediende klachten worden behandeld.
Klachten worden door IBEX geregistreerd in het klachtenregister. IBEX informeert de
klager binnen 10 werkdagen over de ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan op
welke termijn een terugkoppeling plaats zal vinden.

9.2

Klachten over de inhoud of beoordeling van het examen
Als een kandidaat het niet eens is met de inhoud van examenvragen of de beoordeling
van het examen, dan kan de kandidaat hierover een ‘verzoek tot herziening’ opstellen.
Dit kan middels het formulier ‘verzoek tot herziening’ welke bij elk examen aanwezig
is en op verzoek wordt verstrekt.
Het ‘verzoek tot herziening’ dient een motivatie van het verzoek te bevatten. Het ‘verzoek
tot herziening’ dient binnen 14 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de
uitslag of na inzage in het examen te worden ingediend. Te laat ingediende verzoeken
worden niet ontvankelijk verklaard, tenzij de indiener kan aantonen dat de overschrijding
van de termijn hem/haar niet verwijtbaar is.
IBEX informeert de kandidaat over de beoordeling binnen 10 werkdagen na ontvangst van
het verzoek. IBEX kan besluiten het verzoek door te zetten naar de examencommissie. De
kandidaat wordt hiervan op de hoogte gebracht. De termijn voor de definitieve beslissing
naar de kandidaat wordt dan verlengd naar 6 weken.
Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek,
herexamen doet, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat,
ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

9.3

Bezwaar
De kandidaat kan tegen de beslissing van de afhandeling van zijn ‘verzoek tot herziening’
bezwaar aantekenen. Het bezwaar dient binnen 2 weken na de dagtekening van de definitieve
beslissing van IBEX ingediend worden. Tegen een verzoek tot herziening waarover de
examencommissie al een uitspraak deed, kan geen bezwaar meer aangetekend worden.
Voorafgaand aan het indienen van het bezwaarschrift dient door de indiener een bedrag van
€ 300,00 overgemaakt te worden aan IBEX als tegemoetkoming in de kosten van de
bezwaarafhandeling.
IBEX dient na betaling van dit bedrag het volledige dossier in bij de examencommissie die het
dossier beoordeelt en binnen 6 weken haar bevindingen aan IBEX rapporteert.
Indien de kandidaat door de examencommissie in het gelijk gesteld wordt, dan wordt het
bedrag volledig gerestitueerd.
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Artikel 10. Slotbepalingen
10.1

IBEX bewaart persoons- en examengegevens met in acht neming van de voorwaarden uit
de Algemene verordening gegevensbescherming tot maximaal 3 jaar na examenafname.

10.2

In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist IBEX in overleg met het bevoegd
gezag.
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