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VOORWOORD
Dit certificatieschema SC-530 is tot stand gekomen met medewerking van velen die op enigerlei wijze
betrokken zijn bij asbestverwijdering en die gemotiveerd zijn de verbetering van de arbeidsveiligheid daarbij
krachtig te ondersteunen. Nu het papierwerk nagenoeg voltooid is, willen we al deze medewerkers hartelijk
dankzeggen voor hun inspanning.
Uiteraard is bij de inrichting van dit schema dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen die
zijn opgedaan in de periode dat SBC-BRL 5050 nog van toepassing was.
Het ministerie van SZW heeft dit traject ondersteund met een subsidie, die helaas niet dekkend bleek te
zijn. De certificaathouders hebben vanuit de SCA-toeslag op het certificaat de overige kosten voor hun
rekening genomen. Hartelijk dank voor deze financiële ondersteuning.
In een afzonderlijk traject, gesubsidieerd door het Ministerie van SZW, is het Rapport TNO-MEP R
2004/523 “Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest” omgezet in het internet instrument
SMA-rt dat in de laatste fase afgestemd is met de asbestwet- en regelgeving. De bij asbestverwijdering
vrijkomende asbestvezels (Risicoklassen 1 t/m 3) kunnen nu vooraf worden ingeschat met het internet
instrument SMA-rt (www.asbestinfo.nl). Een controleerbare, uniforme en betrouwbare basis voor
asbestveilige verwijdering is daarmee beschikbaar.
Het asbestverwijderingsbedrijf zal de verwijdering en beschermingsmaatregelen afhankelijk stellen van het
inventarisatierapport en de daarin vermelde risicoklassen. De combinatie van materiaaleigenschappen en
de bij demontage of sloop gebruikte technieken bepalen het concentratieniveau aan asbest in de lucht
tijdens de asbestverwijdering, en daarmee de risicoklasse. Wanneer het asbestverwijderingsbedrijf een
andere methode wil inzetten dan bij de risicoklassebepaling is vermeld, dient er alsnog overleg gevoerd te
worden met een asbestinventarisatiebureau. Van belang is dat daarbij van SMA-rt gebruik wordt gemaakt.
Met het van kracht worden van dit schema is er voor de asbestverwijderingsbedrijven een duidelijk baken
neergelegd voor hun functioneren.
Ook voor de andere partijen is duidelijkheid gebracht over de wijze waarop niet alleen asbest verwijderd
dient te worden, maar ook hoe daar controle, toezicht en handhaving op kan geschieden. Het is nu aan hen
om het papier tot werkelijkheid te brengen en wat bedacht is zichtbaar te maken in het asbestveld.
We wensen iedereen succes en spreken de wens uit dat er een operationeel gesloten toezichtfront zal
ontstaan, waarin alle betrokken partijen, privaat en publiek, effectief zullen samenwerken.
Ir. J.A. van der Kuil
Voorzitter Centraal College van Deskundigen Asbest

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestverwijdering

blad 5 van 21

Identificatiecode:
SC-530 / febr. 2008

DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Het certificatieschema SC-530 Deel 1. bevat algemene uitgangspunten voor procescertificatie Asbestverwijdering.
1.

INLEIDING

Dit certificatieschema, "SC-530 Procescertificaat Asbestverwijdering” als uitwerking van de globale
wettelijke kaders, bevat de eenduidige normstelling voor de certificatie van asbestverwijderingsbedrijven
actief
− in het verwijderen van asbest voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van
bouwwerken en/of objecten;
− in het opruimen van asbest na een incident.
De certificatie-instellingen (CI's, zie www.ascert.nl) die deze certificatie verzorgen zijn geaccrediteerd door
de Raad van Accreditatie (RVA) en aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor de certificatie van asbestverwijderingsbedrijven hanteren de CI's dit certificatieschema
SC-530 en het Certificatiereglement Asbestverwijdering SC-530 Bijlage S (( tevens Bijlage 2 van “Nadere
criteria en voorschriften etc. certificerende instelling in het werkveld asbest” [lit.9]).
Het certificatieschema "SC-530 Procescertificaat Asbestverwijdering” is op 04-02-2008 door het Centraal
College van Deskundigen Asbest goedgekeurd en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met datum van ingang 1 juni 2008 op 11 maart 2008 bindend verklaard middels een statische verwijzing in
de Arboregeling [lit 2.]
Vanwege deze wettelijke verwijzing is dit schema een onderdeel van wet- en regelgeving en daarmee een
publiek document dat vrij beschikbaar is. Vanaf de datum van de statische verwijzing kunnen er geen
procescertificaten meer worden verleend volgens SBC-BRL 5050.
In de tekst van dit certificatieschema is ter ondersteuning en verduidelijking aanvullende informatie gegeven
in de vorm van Toelichting, Opmerking en Appendix.
Opmerkingen over het certificatieschema kunnen worden ingediend bij het Centraal College van Deskundigen Asbest, p/a Stichting SCA, Postbus 22, 6720 AA Bennekom, en/of via e-mail info@ascert.nl
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DEFINITIES EN DOCUMENTEN
Definities

SC-530 Bijlage C bevat een lijst met definities van gehanteerde begrippen, die in dit certificatieschema aan
de orde zijn. Deze bijlage komt overeen met SC-540 Bijlage C.
2.2.

Documenten

Onderstaande documenten maken deel uit van dit certificatieschema. Enerzijds zijn deze documenten
informatief. Anderzijds betreft het wet- en regelgeving, waar dit schema een uitwerking van is. Deze
categorie is aangeduid met normatief.
[1]

Arbeidsomstandighedenwet

normatief

[2]

Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van
wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006

normatief

[3]

Statische verwijzing van SC-530 in de Arbeidsomstandighedenregeling. Zie betreffende
Staatscourant, waarvan het nummer is vermeld op www.ascert.nl.

normatief

[4]

Asbestverwijderingsbesluit 2005. Staatsblad 2005 704

normatief

[5]

Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Staatcourant 7 augustus 2006, normatief
nr. 51

[6]

Productenbesluit Asbest

normatief

[7]

Rapport TNO-MEP R 2004/523 Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met
asbest

informatief

[8]

Convenant Ministerie van SZW en Stichting Certificatie Asbest d.d. 8 maart 2006.
Staatcourant 7, augustus 2006, nr. 151/pag. 7

normatief

[9]

Nadere criteria en voorschriften voor het aanwijzen en (blijven) functio9neren als
instelling in het werkveld asbest (www.ascert.nl )

normatief

[10]

Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie. Beschikbaar op
www.vrom.nl

informatief

[11]

Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005; VROM en LOM. Een
handreiking voor gemeenten. Senter Novem juni 2007

informatief

[12]

Toekomstbeeld Asbestveld; SCA 2005 (www.ascert.nl )

informatief

[13]

NEN 2990:2005 nl; Eindcontrole na asbestverwijdering

normatief

[14]

NEN 2991:2005 nl; Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies, waarin
asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

normatief

[15]

NEN 5896:2003 nl; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatie
microscopie

normatief

[16]

NEN 5707:2003 nl; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

informatief

[17]

Validatieprotocol indeling risicoklassen bij asbestverwijdering (zie [20])

normatief

[18]

Aedes Protocol Verwijdering Asbesthoudende materialen bij mutatie- en klachtenonderhoud 2007

normatief

[19]

NEN-EN ISO 9001:2000 nl; Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

informatief

[20]

Ontwerp-NEN 2939: "Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of
asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken."

informatief

[21]

NEN-EN 1822-5:2000 en; Luchtfilters met een hoog rendement (HEPA en ULPA) - Deel 5: informatief
Bepalen van het rendement van het filterelement ...
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Voor het risicovolle werkveld asbest zijn eisen gesteld die zijn vastgelegd in de volgende documenten:
Arbeidsomstandighedenwet [lit.1].
Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbobesluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn
nr. 2003/18/EG) [lit.2].
Asbestverwijderingsbesluit 2005 [lit.4].
Wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving [lit.5].
Productenbesluit Asbest [lit.6].
Vanuit zelfwerkzaamheid en deregulering is certificatie een veel gebruikt instrument om de (arbeids-)veiligheid in het werkveld asbest zeker te stellen. Alleen gecertificeerde personen, producten en systemen
mogen worden toegelaten in het werkveld asbest. Inventarisatie, verwijdering en opruimen (na een incident)
van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen
(asbest, asbesthoudende producten etc.) zijn risicovolle beroepsactiviteiten. Het is daarom belangrijk ervan
verzekerd te zijn dat de kennis en kunde van de betrokkenen met betrekking tot arbeidshygiënisch
handelen, bescherming van milieu en volksgezondheid, toepassing van technische beschermingsmiddelen,
kennis van de wettelijke bepalingen etc. op voldoende niveau blijven. De overheid heeft daarom gekozen
voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor asbestverwijdering. Deze verplichting is vastgelegd in
het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.54 [lit.1].
Kenmerkend voor certificatie is dat dit de mogelijkheid geeft voor toezicht op het functioneren van de
certificaathouder, hercertificatie, en het opschorten/ intrekken van het certificaat. Klachten over het
functioneren van de certificaathouder kunnen worden gemeld aan de certificatie-instelling. Gegronde
klachten kunnen leiden tot intrekking van het certificaat. Na elke certificatieperiode moet opnieuw worden
vastgesteld of het asbestverwijderingsbedrijf aan de eisen van het certificatieschema voldoet (zie
Certificatiereglement Asbestverwijdering SC-530 Bijlage S).
3.2.

Certificatiestructuur

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert als uitgangspunt dat certificatie,
als uitwerking van wettelijke kaders, gebaseerd
dient te zijn op eenduidige normstelling. Het betreft
twee soorten normstelling:
- op het niveau van aanwijzing van en toezicht
op certificatie-instellingen: SZW-schema voor
aanwijzing en toezicht. In opdracht van het
Ministerie van SZW beoordeelt de Raad voor
Accreditatie daarmee de certificatieinstellingen ten behoeve van de aanwijzing;
- op het niveau van het certificatieobject: SCAcertificatieschema’s voor personen en
processen. Daarmee beoordelen de
certificatie-instellingen op hun verzoek de
(kandidaat) certificaathouder ten behoeve van
de certificaatverlening en verlenging.
Met het oog op deregulering en administratieve
vereenvoudiging, kunnen belanghebbende
marktpartijen zelf invulling geven aan kaderstellende wetgeving. Deze invulling vindt plaats door in
de regelgeving statisch te verwijzen naar de
schema’s die zijn uitgewerkt door de Stichting
Certificatie Asbest.
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Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het schema voor aanwijzing
en toezicht. Stichting Certificatie Asbest kan aan dit schema inhoudelijke bijdragen leveren. Het ontwikkelen
en beheren van certificatieschema’s voor het werkveld asbest vindt plaats onder de verantwoordelijkheid
van Stichting Certificatie Asbest.
Alle inhoudelijke discussie over certificatieschema’s vindt plaats binnen de Stichting Certificatie Asbest en het
daarin opgenomen Centraal College van Deskundigen (CCvD).
De door het CCvD goedgekeurde wijzigingen van het certificatieschema, c.q. een opvolgende versie van
het certificatieschema, zal ter toetsing worden voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na goedkeuring vindt de eerder vermelde statische verwijzing plaats.
In het CCvD heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een waarnemersrol. De onderlinge
relaties van Stichting Certificatie Asbest en de juridische positie t.o.v. het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn vastgelegd in een convenant [lit.8].
3.3.

Asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen uit een bouwwerk of object en na een incident, is de belangrijkste activiteit c.q.
onderwerp van dit certificatieschema. Een verplichting daarbij is de aanwezigheid van een inventarisatierapport (zie SC-540 Bijlage B par 9). Dit is ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, met een daarop
gebaseerde sloopvergunning conform het Asbestverwijderingsbesluit [lit. 4] par. 2 art 3 en art 5 en par. 4
art.10.
Toelichting:
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf blijft als werkgever te allen tijde verantwoordelijk voor de
risicobeheersing en daarmee veilige arbeidsomstandigheden.

Het inventarisatierapport geeft de risicoklasse bij het verwijderen in combinatie met de verwijderingsmethoden, de verwijderingsmiddelen en de beschermingsmaatregelen. Het asbestverwijderingsbedrijf dient conform te handelen, tenzij er vooraf, na overleg met en na akkoord van de opsteller van het inventarisatierapport c.q. het door de opdrachtgever aangewezen asbestinventarisatiebureau, duidelijke en
gedocumenteerde argumenten zijn om daarvan af te wijken (zie SC-530 bijlage B par. 1.3).
Toelichting:
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf zal in het algemeen asbest verwijderen in de klasse 3 (hoog
risico), klasse 2 (midden risico) en klasse 1 (laag risico). Asbestverwijderingswerk met risicoklasse 1 kan,
onder voorwaarden, ook door niet-gecertificeerde bedrijven worden verwijderd. Deze voorwaarden betreffen
o.a. aantoonbare scholing van de verwijderaar en een melding van het werk aan de Arbeidsinspectie.

3.4.

Deskundig toezicht bij het werken met asbest

Conform Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2] art 4.54d lid 5 dienen asbestverwijderingswerkzaamheden te
worden verricht door, of onder voordurend toezicht van, een persoon die in het bezit is van een certificaat
van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest: SCA-Persoonscertificaat DTA
conform SC-510.
Conform Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2] art 4.54d lid 6 is ten minste één persoon als bedoeld in lid 5
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bij het asbestverwijderingsbedrijf.
3.5.

Werken met asbest

Conform Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2] art 4.54d lid 7 dienen asbestverwijderingswerkzaamheden te
worden verricht door een persoon die aantoonbaar in het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid voor
het verwijderen van asbest: SCA Persoonscertificaat DAV conform SC-520.
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DEEL 2. NORMEN
Het certificatieschema SC-530 Deel 2 bevat de normen die gelden voor het Procescertificaat
Asbestverwijdering.
4.

ONDERWERP VAN CERTIFICATIE

Dit werkveldspecifieke certificatieschema "SC-530 Procescertificaat Asbestverwijdering” is op 04-02-2008
door het Centraal College van Deskundigen Asbest goedgekeurd en door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met datum van ingang 1 juni 2008 op 11 maart 2008 bindend verklaard middels een
statische verwijzing in de Arboregeling.
Het beschrijft de eisen ten aanzien van het zorgvuldig, arbeidhygiënisch- en milieuhygiënisch asbestverwijderen conform de indeling van de risicoklassen bij verwijdering van asbest en/of asbesthoudende
producten door asbestverwijderingsbedrijven, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2].
5.

ADMINISTRATIEVE EISEN

5.1.

Juridische status

Het asbestverwijderingsbedrijf, of de organisatie waarvan zij deel uitmaakt, dient haar juridische status van
de actuele situatie schriftelijk te hebben vastgelegd. Het asbestverwijderingsbedrijf dient ingeschreven te
zijn bij de Kamer van Koophandel of zusterorganisaties binnen de Europese Unie.
Opmerking
Overheidsorganen, zoals gemeenten, politie en defensie, kunnen wel in het bezit zijn van een
procescertificaat, maar behoeven niet ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

5.2.

Relaties met een moederorganisatie

Een asbestverwijderingsbedrijf dat deel uitmaakt van een groter bedrijf dat ook nog andere dan asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, moet duidelijk als zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen een dergelijk
bedrijf te onderscheiden zijn. Binnen eenzelfde moederorganisatie dienen alle asbestverwijderingswerken,
ook indien zij door verschillende werkmaatschappijen worden uitgevoerd, onder één procescertificaat te
worden geborgd.
Toelichting
Het procescertificaat is op de juridische naam van de moederorganisatie, zoals deze staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel. In de scope wordt aangegeven op welke bedrijfsactiviteiten / bedrijfsonderdelen
het procescertificaat betrekking heeft.

Indien de eigendomsverhoudingen tussen het asbestverwijderingsbedrijf en het asbestinventarisatiebedrijf
zodanig zijn, of indien personen een bestuurlijke functie bij beide bedrijven of organisaties vervullen, of
andere gronden waardoor wederzijdse beïnvloeding kan bestaan, dient het asbestverwijderingsbedrijf
aantoonbaar te maken dat zij niet bij de voorbereiding en uitvoering van de asbestinventarisatie betrokken
is, noch belang heeft bij het eindresultaat van haar onderzoek (zie ook SC-540 par. 6.2).
5.3.

Werkterrein en technisch kunnen

Het verwijderingsbedrijf moet beschikken over beheerde documentatie waarin doel en aard van de
dienstverlening van het bedrijf zijn vastgelegd.
5.4.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het bedrijf dient voor haar dienstverlening de volgende verzekeringen te hebben afgesloten en in stand te
houden:
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal verzekerd bedrag van € 1,25 miljoen per
gebeurtenis;
Behalve wanneer de aansprakelijkheid wordt afgedekt door de overheid, vastgelegd in wet- en regelgeving,
of door de moederorganisatie waarvan het asbestverwijderingsbedrijf deel uitmaakt.
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Leverings-/contractvoorwaarden

Het asbestverwijderingsbedrijf moet beschikken over beschreven actuele leverings-/contractvoorwaarden,
tenzij de te leveren diensten alleen ten behoeve van de eigen (moeder)organisatie worden ingezet.

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestverwijdering
6.

DE BEHEERSING EN BORGING VAN HET ASBESTVERWIJDEREN

6.1.

Algemene eisen
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Het asbestverwijderingsbedrijf moet, in overeenstemming met de eisen van dit certificatieschema SC-530,
de beheersing en borging van het asbestverwijderen opzetten, documenteren, invoeren en onderhouden,
alsmede de doeltreffendheid ervan continu verbeteren.
Deze processen moeten worden bestuurd door het asbestverwijderingsbedrijf, in overeenstemming met de
eisen in dit certificatieschema.
Wanneer het asbestverwijderingsbedrijf ervoor kiest om enig proces uit te besteden dat van invloed is op
de zorgvuldigheid, de arbeids- en de milieuhygiëne bij het asbestverwijderen, dan moet het asbestverwijderingsbedrijf bewerkstelligen dat dergelijke processen op eenzelfde wijze worden beheerst en geborgd.
6.2.

Documentatie-eisen

Het bedrijf moet over procedures beschikken en deze op peil houden voor de beheersing van alle
documenten die betrekking hebben op de in dit certificatieschema gestelde eisen voor de borging en
beheersing van het asbestverwijderingsproces. Alle operationele documenten zijn door een daartoe
aangewezen en bevoegd persoon beoordeeld op geschiktheid en doelmatigheid en vervolgens voor uitgifte
vrijgegeven. Dit heeft betrekking op zowel nieuwe als gewijzigde documenten. De beheersing van
documenten moet resulteren in:
− de aanwezigheid van documenten op die plaatsen waar de borging en beheersing van het
asbestverwijderingsproces tot stand komt;
− de afwezigheid van vervallen documenten;
− een overzichtelijk en toegankelijk register voor het bijhouden van het documentenbestand,
inclusief de aanvullingen, wijzigingen en de aard van de wijzigingen.
Bewaarperiode:
− Minimaal 40 jaar archivering van alle individuele arbeidsgezondheidskundige gegevens van de
werknemers, direct betrokken bij het asbestverwijderen, waarbij de aard en de duur van de arbeid,
alsmede de mate van blootstelling, worden vermeld. Zie ook paragraaf SC-530 par. 6.3.
− De originele certificaten van een eindcontrole van een asbestverwijderingswerk dienen minimaal vijf
jaar te worden gearchiveerd.
− Overige documenten conform de wettelijke regelingen.
Op de vestigingslocatie van het bedrijf dient de officiële actuele versie van SC-530 aanwezig te zijn,
alsmede alle besluiten van het CCvD Asbest m.b.t. interpretaties etc. van het certificatieschema SC-530.
6.3.

Beheersing van registraties

Vastgesteld moet worden welke registraties er bijgehouden moeten worden om het bewijs te leveren van
een doeltreffende werking van de beheersing en borging van het asbestverwijderen.
Registraties moeten leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar blijven. Een gedocumenteerde
procedure moet worden vastgesteld om de beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het
opslaan, de bescherming, het terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van registraties.
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De directie moet het bewijs leveren betrokken te zijn bij de beheersing en borging van het zorgvuldig,
arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen en bij het continu verbeteren van de
doeltreffendheid ervan door:
a) binnen het asbestverwijderingsbedrijf bij voortduring het belang kenbaar te maken dat wordt
voldaan aan de eisen van de opdrachtgever en dat wordt voldaan aan de eisen in het
certificatieschema SC-530, incl. de bijbehorende wet- en regelgeving;
b) het beleid vast te stellen met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch
asbestverwijderen;
c) te bewerkstelligen dat doelstellingen zijn vastgesteld met betrekking tot de beheersing en borging
van het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen;
d) directiebeoordelingen uit te (laten) voeren; en
e) zorg te dragen voor de beschikbaarheid van middelen.
7.2.

Tevredenheid van de opdrachtgever

Om de tevredenheid van de opdrachtgever te verhogen moet de directie er voor zorgen dat:
− de eisen met betrekking tot het asbestverwijderingswerk vanwege de opdrachtgever zijn
vastgelegd in het werkplan, o.a. ontleend aan het inventarisatierapport;
− de opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld na oplevering het project te evalueren en
zonodig en zo mogelijk verbeteracties door te voeren.
(Zie ook SC-530 par. 9.2.1 en 10.2.1).
7.3.

Beleid

Met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen dient de directie
ervoor te zorgen dat het beleid:
a) tevens het doel van het asbestverwijderingsbedrijf omvat;
b) de continue verbetering bevat van de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het
asbestverwijderen;
c) een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de doelstellingen met betrekking tot het
zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen;
d) kenbaar wordt gemaakt en begrepen wordt binnen de asbestverwijderingsbedrijf; en
e) wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid.
7.4.

Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie

7.4.1.

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid

De directie moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd en
kenbaar gemaakt binnen het asbestverwijderingsbedrijf.
7.4.2.

Directievertegenwoordiger

De directie moet een lid van het management benoemen dat, ongeacht overige verantwoordelijkheden, de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid moet hebben om:
a) processen die nodig zijn voor de beheersing en borging van het asbestverwijderen vast te (laten)
stellen, in te (laten) voeren en te (laten) onderhouden;
b) te (laten) rapporteren aan de directie over de prestaties van de beheersing en borging van het
asbestverwijderen en eventuele noodzaak voor verbetering;
c) te (laten) bewerkstelligen dat het gehele asbestverwijderingsbedrijf doordrongen is van de eisen
van opdrachtgevers.
Opmerking
De verantwoordelijkheid van een directievertegenwoordiger kan inhouden dat hij/zij samenwerkt met externe
partijen voor zaken die betrekking hebben op de beheersing en borging van het asbestverwijderen.
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Interne communicatie

De directie moet er voor zorgen dat passende communicatie plaatsvindt met betrekking tot de geschiktheid
en doeltreffendheid van de beheersing en borging van het asbestverwijderen.
7.5.

Directiebeoordeling

7.5.1.

Algemeen

De directie moet de beheersing en borging van het asbestverwijderen minimaal een maal per jaar (laten)
beoordelen. Het resultaat dient door de directie te worden ingezet om haar zorg en betrokkenheid bij de
beheersing en borging tot uitdrukking te brengen, zodat deze bij voortduring geschikt, passend en
doeltreffend is.
Deze beoordeling moet tevens het onderzoeken van kansen voor verbetering omvatten, alsmede de
noodzaak van wijzigingen in de beheersing en borging van het asbestverwijderen, met inbegrip van het
beleid en de doelstellingen met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch
asbestverwijderen.
Registraties van directiebeoordelingen moeten worden bijgehouden (zie SC-530 par. 6.3).
7.5.2.

Input voor de beoordeling

De input voor de directiebeoordeling moet informatie bevatten over:
a) resultaten van interne beoordelingen;
b) resultaten van externe beoordelingen door de certificatie-instelling, Arbeidsinspectie e.a.;
c) terugkoppeling van opdrachtgevers;
d) de resultaten van asbestverwijderingswerk met betrekking tot zorgvuldigheid, arbeidshygiëne en
milieuhygiëne;
e) de bevindingen met de asbest inventarisatierapporten, vastgelegd in de evaluatieformulieren;
f) status van preventieve en corrigerende maatregelen;
g) vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen;
h) veranderingen die van invloed kunnen zijn op de beheersing en borging van het
asbestverwijderen;
i) aanbevelingen ter verbetering.
7.5.3.

Output van de beoordeling

De output van de directiebeoordeling moet bestaan uit de besluiten en maatregelen met betrekking tot:
a) verbetering van de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het asbestverwijderen en
de bijbehorende processen;
b) verbetering van het asbestverwijderingsproces;
c) behoeften aan middelen.
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Het asbestverwijderingsbedrijf moet vaststellen welke middelen nodig zijn en er voor zorgen dat deze
middelen aanwezig zijn om:
a) de beheersing en borging van het asbestverwijderen conform SC-530 in te voeren en te
onderhouden en de doeltreffendheid ervan continu te verbeteren; en
b) de opdrachtgevertevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers.
8.2.

Personeel

8.2.1.

Algemeen

Personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en
milieuhygiënisch asbestverwijderen moet bekwaam zijn, gebaseerd op passende opleiding, training,
vaardigheden en ervaring.
De interne beoordelaars moeten aantoonbaar voldoen aan de volgende minimale basiseisen:
- een externe opleiding als intern beoordelaar;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van het certificatieschema SC-530;
- kennis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 [lit.4] en Arbobesluit [lit.2].
8.2.2.

Bekwaamheid, bewustzijn en training

Het asbestverwijderingsbedrijf moet:
a) bepalen welke bekwaamheden het personeel nodig heeft dat werkzaamheden uitvoert die van
invloed zijn op het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen;
b) in training voorzien of andere maatregelen treffen om hieraan te voldoen;
c) de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen beoordelen;
d) bewerkstelligen dat het personeel zich bewust is van de relevantie en het belang van de
activiteiten en hoe het bijdraagt aan het bereiken van de Doelstellingen met betrekking tot het
zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen; en
e) geschikte registraties bijhouden van opleiding (o.a. Leerling deskundig asbestverwijderaar LDAV
zie SC-520 par. 4.2.1), training, vaardigheden en ervaring en de wettelijk verplichte
persoonscertificaten:
− Deskundig asbestverwijderaar DAV SC-520;
− Deskundig toezichthouder asbestverwijdering DTA SC-510.
8.2.3.

Bedrijfsinrichting en bedrijfsmiddelen (zie SC-530 tabel 8.2.3)

Het asbestverwijderingsbedrijf moet de bedrijfsinrichting en bedrijfsmiddelen bepalen, beschikbaar stellen
en onderhouden die nodig zijn om het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen
mogelijk te maken. Dit conform de eisen van de opdrachtgever, SC-530 incl. de wet- en regelgeving [lit.2]
en [lit. 4].
Bedrijfsinrichting en bedrijfsmiddelen omvatten voor zover van toepassing:
a) gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen;
b) procesuitrusting: zie onderstaande tabel;
c) ondersteunende diensten (zoals transport, communicatie etc.).
Het asbestverwijderingsbedrijf dient de middelen die zijn ingezet bij het verwijderen en transporteren van
asbestbevattend materiaal na gebruik te reinigen van asbest (zie ook SC-530 Bijlage B par. 2.9).
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Tabel 8.2.3.
Nr

Arbeidsmiddelen

Keuringsgrondslag, c.q. - criteria

Alge- Arbeidsmiddelen dienen te Alle keuringen (en reparaties) te verrichten door een voor dat onderdeel gekwalificeerde
monteur.
meen voldoen aan de CE-keur
ER-89/686/EEG
1.
Elektrisch apparaat, incl.
Keuring volgens NEN 3140.
alle hieronder genoemde
elektrische apparaten:

Keuringsperiode
Marge
+/- 1 maand
12 maanden

2.

Blusmiddel:

Keuring volgens NEN 2559 en NEN-EN 671-1 t/m 3.

12 maanden

3.

Steigerwerk, ladder en
overig klimmaterieel:

Keuring volgens NEN-EN 2484, EN 131-1 t/m 5, NEN 2718.

12 maanden

4.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen en
kleding (PBM):

12 maanden

5.

Harnasgordel, vanglijn en
anti-valtoestel, lifeline,
remchute:

Onderhoud, behandeling en controle:
− voor en na ieder gebruik op werking controleren en onderhouden cf. Arbowet, artikel 3;
− op een daartoe aangewezen geschikte plaats bewaren/opslaan;
− luchtfiltereisen dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 143, 144, 12942.
Keuring volgens NEN-EN 354, 355, 358, 360 t/m 363.

6.

Omgevingslucht (on-)
afhankelijk adembeschermingsmiddel
(ABM, O-ABM):

Keuring op pasvorm, beschadigingen, hoofdbanden, vizier, ademcapaciteit, weerstand in- en
uitblaasventielen, ademautomaat, trekbeveiliging koppelstuk, luchtslangen, luchtopbrengst
(min. 120, resp. 160 l/min. p.p. bij afhankelijke ABM en min. 300 l/min. p.p. plus 150 l/min.
voor elke extra persoon bij 6 – 8 Bar bij onafhankelijke O-ABM), accu, duurtest accu (6 h) en
motorunit volgens NEN-EN 132 t/m 144 en NEN-EN 12942.

7.

Mobiele decontaminatieunit:

8.

Watermanagementsysteem: Controle op:
− Legionella volgens een specifiek beheersplan (bij boiler-/ doorstroomsystemen,
facultatief bij volledige leeg-/droogloopsystemen);
− functionaliteit verwarmingsinstallatie;
− inrichting, dat met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een juist
waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter.

9.

Asbeststofzuigsysteem:

−

−
Onderdrukmonitor/-meter:

12 maanden

Controle op:
12 maanden
− Legionella volgens een specifiek beheersplan;
− eindbeoordeling van tenminste de ‘vuile’ ruimte met visuele controle en minimaal één
luchtmeting door een RvA Inspecties en Testen geaccrediteerd laboratorium;
− de goede werking van de afscheidingen tussen de drie compartimenten;
− onderdrukventilatie met een minimale capaciteit van 240 m³/h (minimaal 20 Pascal in de
‘vuile’ ruimte), waarbij de ventilatie zigzaggend en diagonaal van boven naar beneden
(of andersom) van de schone naar de ‘vuile’ ruimte plaatsvindt;
− gas-, verwarmingskeuring volgens GIVEG;
− inrichting, dat met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een juist
waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter;
− de wagen volgens eisen Rijksdienst voor Wegverkeer.

−

10.

12 maanden

12 maanden

HEPA-filter moet voldoen aan NEN-EN 1822, filterklasse H13, fabriekstestcertificaat van 12 maanden
het filter moet bij de machine aanwezig zijn;
HEPA-filter vervangen indien de lekdichtheid in de machine niet voldoet, of het
volumedebiet van de machine door vervuiling van het filter is gereduceerd tot 75 % of
minder van de fabriekswaarde, uit te voeren met photometer;
rendementstest.

Calibratie volgens DIN 16086

12 maanden
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Vervolg Tabel 8.2.3.

11.

Onderdrukventilatiemachine
(waaronder ook die van
decontaminatie-units,
overdrukcabines en droge
stoffen zuiginstallaties /
wagens):

−

−

−

12.

Overdrukcabines / machines:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

HEPA-filter moet voldoen aan NEN-EN 1822, filterklasse H13; het fabriekstest-certificaat
van het filter moet bij de machine aanwezig zijn, het filter moet aan de belastbare zijde
voorzien zijn van metalen beschermingsstrippen/-rooster;
HEPA-filter vervangen indien de lekdichtheid in de machine niet voldoet, of het volumedebiet
van de machine door vervuiling van het filter is gereduceerd tot 75 % of minder van de
fabriekswaarde, uit te voeren met een photometer;
Controle op optredende luchtverplaatsing aan maximaal toelaatbare luchtverplaatsing voor
het betreffende filter {in m³/h = filteroppervlak (m²) x 3600 (sec./h) x toelaatbare
filtersnelheid (m/sec)};
rendementstest en keuringen volgens NEN 50110-1;
functionaliteitscontrole traploze regeling, urenteller e.d., waar van toepassing.
Capaciteits- en rendementstesten volgens NEN-EN 1822 1 t/m 5, BS 3928;
in de cabine moet een overdruk van 100-300 Pascal heersen (50 Pascal voor machines van
vóór 1997);
koolwaterstofmeting < 5 ppm bij een meetperiode van minimaal 60 seconden;
luchtopbrengst tussen de 40 en 120 m³/h;
controleren plaats uitlaat, zodat geen gassen kunnen worden aangezogen;
controleren dat de aangezogen lucht alleen via de filters kan toestromen;
controleren automatische opstart, optische en akoestische signalering;
bij de machine met overdrukcabine moet een filterlogboek aanwezig zijn, waarin staat
aangegeven, welke filters aanwezig zijn en of deze op tijd zijn gewisseld.

12
maanden

12
maanden
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9.

HET ZORGVULDIG, ARBEIDSHYGIËNISCH EN MILIEUHYGIËNISCH ASBESTVERWIJDEREN

9.1.

Planning van een asbestverwijderingswerk

De bedrijfsprocessen, benodigd voor de uitvoering van een specifiek asbestverwijderingswerk, moeten door
het asbestverwijderingsbedrijf zijn ingericht in samenhang met de beheersing en borging van het
zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch asbestverwijderen.
Bij het plannen van een asbestverwijderingswerk moet het asbestverwijderingsbedrijf, voor zover van
toepassing, voor het volgende zorgdragen:
a) Doelstellingen met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch
asbestverwijderen en overige eisen voor een specifiek asbestverwijderingswerk;
b) het opstellen van documenten (o.a. RI&E, V&G Plan, projectwerkplan) en het beschikbaar stellen
van middelen die specifiek zijn voor een asbestverwijderingswerk;
c) de vereiste specifieke verificatie, geldigverklaring, bewaking, keurings- en beproevingsactiviteiten
en de opleveringscriteria voor een asbestverwijderingswerk;
d) registraties die nodig zijn om het bewijs te leveren dat een gereedgekomen asbestverwijderingswerk voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid, arbeidshygiëne en milieuhygiëne en overige eisen
(zie 6.3);
e) registratie in het evaluatieformulier van de bevindingen met betrekking tot het door de opdrachtgever beschikbaar gestelde asbestinventarisatierapport.
De output van deze planning moet passen op de manier van werken in het asbestverwijderingsbedrijf.
Opmerking
Een document dat de beheersing en borging van het asbestverwijderen en de toe te passen middelen voor
een gegeven asbestverwijderingswerk specificeert, kan worden aangeduid als een kwaliteitsplan.

9.2.

Processen die verband houden met de opdrachtgever

9.2.1.

Bepaling van eisen te stellen aan asbestverwijderingswerk

Het asbestverwijderingsbedrijf moet het volgende bepalen:
a) door de opdrachtgever gespecificeerde eisen o.a. vastgelegd in het asbestinventarisatierapport,
met inbegrip van de eisen voor afvoer naar een vergunninghoudende inrichting;
b) eisen vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot het asbestverwijderingswerk;
c) hoe te handelen naar de opdrachtgever ingeval er bij verwijdering meer asbest wordt aangetroffen
dan is beschreven in het asbestinventarisatierapport (zie ook SC-530 par.10.3 en SC-540 Bijlage
B par. 9.4);
d) alle aanvullende eisen die door het asbestverwijderingsbedrijf zijn vastgesteld.
9.2.2.

Beoordeling van eisen te stellen aan asbestverwijderingswerk

Het asbestverwijderingsbedrijf moet de eisen te stellen aan een asbestverwijderingswerk (zie SC-530 par.
9.2.1) beoordelen. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd voordat het asbestverwijderingsbedrijf zich
voor de uitvoering van een asbestverwijderingswerk aan de opdrachtgever verbindt (bijv. aanbesteding,
aanvaarding van opdrachten, aanvaarding van wijzigingen van opdrachten).
Registraties van de resultaten van de beoordeling en maatregelen die voortvloeien uit de beoordeling
moeten worden bijgehouden (zie SC-530 par.6.3).
Wanneer de eisen te stellen aan het asbestverwijderingswerk worden gewijzigd, dan moet het
asbestverwijderingsbedrijf bewerkstelligen dat relevante documenten worden gewijzigd en dat direct
betrokkenen op de hoogte wordt gesteld omtrent de gewijzigde eisen.
Voor afwijkende situaties zoals bij brand en/of calamiteiten (zie SC-530 par. 10.3).
9.2.3.

Communicatie met de opdrachtgever

Het asbestverwijderingsbedrijf moet een doeltreffende communicatie inrichten met opdrachtgevers met
betrekking tot:
a) de informatie over een asbestverwijderingswerk;
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b) opdrachtbehandeling, inclusief wijzigingen;
c) terugkoppeling naar opdrachtgevers met inbegrip van de informatie met betrekking tot onvoorzien
aangetroffen asbest (zie SC-540 Bijlage B par. 9.4);
d) de aanbieding van het eindopleveringsrapport (zie SC-531E) en de acceptatie daarvan door de
opdrachtgever.
9.3.
9.3.1.

Inkoop en inlenen van personeel
Inkoopproces

Het asbestverwijderingsbedrijf moet bewerkstelligen dat ingekochte producten en/of diensten voldoen aan
de gespecificeerde inkoopeisen.
Het asbestverwijderingsbedrijf moet leveranciers beoordelen en kiezen op basis van hun vermogen om een
product en/of dienst te leveren overeenkomstig de eisen van het asbestverwijderingsbedrijf. Criteria voor
keuze, beoordeling en herbeoordeling moeten worden vastgesteld. Registraties van de resultaten van
beoordelingen en eventueel noodzakelijke maatregelen die voortvloeien uit de beoordeling, moeten worden
bijgehouden (zie SC-530 par. 6.3).
9.3.2.

Inkoopgegevens

Inkoopgegevens moeten het in te kopen product en/of dienst beschrijven, waaronder:
a) eisen voor goedkeuring van het product en/of dienst;
b) eisen voor kwalificatie van personeel; en
c) eisen vanuit de beheersing en borging van het asbestverwijderen.
Het asbestverwijderingsbedrijf moet de geschiktheid van gespecificeerde inkoopeisen garanderen alvorens
deze kenbaar te maken aan de leverancier.
9.3.3.

Inlenen van personeel

Het personeel dat is ingeleend staat geheel onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder conform
het kwaliteitssysteem. Met name dient te worden voldaan aan dit certificatieschema met betrekking tot:
− de bekwaamheid, het bewustzijn en training conform SC-530 par. 8.2.2;
− de werkwijze, voorzover relevant voor het ingeleende personeel, conform SC-530 par. 9.4;
De verantwoordelijkheid voor het ingeleende personeel met betrekking tot RI&E en de
gezondheidsaspecten ligt bij de certificaathouder.
9.4.

Asbestverwijdering

SC-530 Bijlage B bevat de specificaties van het asbestverwijderingsproces.
9.4.1.

Beheersing van asbestverwijdering

Naast het werkplan (zie SC-530 bijlage G) moet conform het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan
voor de uitvoeringsfase zijn opgesteld.
Het bedrijf moet bewerkstelligen dat de werkzaamheden, vermeld in het werkplan, onder beheerste
omstandigheden plaatsvinden. Onder beheerste omstandigheden wordt verstaan:
− de aanwezigheid en toepassing van werkvoorschriften met betrekking tot:
 voorlichting aan derden over gevaren en risico's;
 inrichting werkorganisatie met daarin vastgelegd de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij het asbestverwijderingsproces;
 het inrichten en onderhouden van de werkplek om tijdens het verwijderen van asbest
onbeheerste en ongewenste verspreiding van asbest naar mens en omgeving te voorkomen;
 gebruik van middelen/uitrusting (zie SC-530 par. 8.2.3);
 de verpakking en identificatie van het af te voeren asbestbevattende materiaal;
 de aanwezigheid van asbest op andere plaatsen in het bouwwerk/object dan in het asbestinventarisatierapport was aangegeven;
 controlemeting, ook van ingezette middelen, na verwijdering en oplevering;
 afvoer van asbest.
− de aanwezigheid en toepassing van een keuringsplan voor o.a. bewaking en beheersing van:
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 asbestvezelgehalte in de ruimte waar asbest verwijderd wordt;
 de persoonlijke hygiëne van de betrokken medewerkers;
− de criteria voor de vrijgave van processen, persoonlijke beschermingsmiddelen en uitrusting ten
behoeve van de asbestverwijderingswerkzaamheden;
− de voorschriften in het Arbeidsomstandighedenbesluit voor personeel met betrekking tot arbeidsgezondheidskundige aspecten;
− de beschikbare informatie over het personeel met betrekking tot hun persoonscertificaten DTA en
DAV.
Het bedrijf moet bewerkstelligen dat aantoonbaar wordt voldaan aan de arbeids- en milieuhygiënische
criteria.
Een passende registratie van asbestverwijderingswerkzaamheden (conform de werkvoorschriften), van de
gebruikte middelen, van de uitrusting en van alle betrokken personen, moet zorgvuldig worden bijgehouden
in een projectgebonden logboek (zie SC-530 par. 6.3).
9.4.2.

Eigendom van de opdrachtgever

Het asbestverwijderingsbedrijf moet zorgvuldig omgaan met eigendom van de opdrachtgever wanneer dit
door het asbestverwijderingsbedrijf wordt beheerd of gebruikt. Het asbestverwijderingsbedrijf moet eigendom van de opdrachtgever dat deel uit maakt van het asbestverwijderingswerk identificeren, verifiëren,
beschermen en bewaren. Indien enig eigendom van de opdrachtgever verloren gaat, beschadigd wordt of
anderszins ongeschikt geacht wordt voor gebruik, dan moet dit worden gerapporteerd aan de opdrachtgever (zie SC-530 par. 9.2.3) en moeten registraties daarvan worden bijgehouden (zie SC-530 par. 6.3).
9.5.

Beheersing van bewakings- en meetapparatuur

Het asbestverwijderingsbedrijf moet voor de bewaking en meting van de filtercapaciteit en de over- en
onderdrukwaarden in het containment bepalen welke bewakings- en meetapparatuur nodig zijn om het
bewijs te kunnen leveren dat asbest wordt verwijderd conform de vastgestelde eisen.
Het asbestverwijderingsbedrijf moet passende maatregelen treffen indien blijkt dat bij het asbestverwijderen
de vereiste waarden niet zijn gehanteerd. Registraties van de resultaten van verificatie moeten worden
bijgehouden (zie SC-530 par. 6.3).

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestverwijdering
10.

METING, ANALYSE EN VERBETERING

10.1.

Algemeen

blad 20 van 21

Identificatiecode:
SC-530 / febr. 2008

Het asbestverwijderingsbedrijf moet over passende middelen beschikken om aan te tonen dat:
a) het asbestverwijderingswerk aan de eisen conform SC-530 par. 9.2.2 voldoet;
b) de beheersing en borging van het asbestverwijderen aan de eisen voldoet;
c) de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het asbestverwijderen continu wordt verbeterd.
10.2.
10.2.1.

Bewaking en meting
Opdrachtgever tevredenheid (zie SC-530 par. 7.2)

Met behulp van een klanttevredenheidsformulier dient het asbestverwijderingsbedrijf per asbestverwijderingswerk de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen zijn ervaringen kenbaar te maken met de werkwijze van het asbestverwijderingsbedrijf. En of zij volgens de opdrachtgever heeft voldaan aan de eisen van
opdrachtgever en het certificatieschema SC-530 incl. de bijbehorende wet- en regelgeving.
10.2.2.

Interne beoordeling

Het asbestverwijderingsbedrijf moet minimaal een maal per jaar interne beoordelingen uitvoeren om vast te
stellen of de beheersing en borging van het asbestverwijderen:
a) overeenkomt met de eisen van het certificatieschema SC-530 incl. de bijbehorende wet- en
regelgeving en de interne eisen met betrekking tot de beheersing en borging van het
asbestverwijderen;
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
Er moet een beoordelingsprogramma worden gepland, waarbij rekening moet worden gehouden met de
resultaten van vorige beoordelingen. De beoordelingscriteria, de reikwijdte, de frequentie en methoden
moeten worden gedefinieerd. Door de keuze van de beoordelaars en het uitvoeren van beoordelingen
moeten de objectiviteit en onpartijdigheid van het beoordelingsproces gegarandeerd worden. Beoordelaars
mogen geen beoordeling uitvoeren over hun eigen werk.
Het management dat verantwoordelijk is voor de beoordeling moet bewerkstelligen dat, zonder onnodig
uitstel, maatregelen worden getroffen om ontdekte afwijkingen en hun oorzaken weg te werken.
Vervolgactiviteiten moeten bestaan uit de verificatie van de genomen maatregelen en de rapportage van
verificatieresultaten.
10.3.

Beheersing van afwijkend asbestverwijderingswerk

Het asbestverwijderingsbedrijf moet bewerkstelligen dat, wanneer niet conform de eisen van zorgvuldigheid, arbeidshygiëne en milieuhygiëne wordt gewerkt, dit wordt vastgesteld en onder controle wordt
gebracht om asbestblootstelling te voorkomen.
De beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden om om te gaan met
mogelijke asbestblootstelling door afwijkingen, moet worden vastgelegd in een gedocumenteerde procedure.
Het asbestverwijderingsbedrijf moet met afwijkingen bij het asbestverwijderen omgaan op één of meer van
de volgende manieren:
a) door maatregelen te treffen om de waargenomen afwijking op te heffen;
b) door gebruik, vrijgave of aanvaarding ervan toe te staan met instemming van een locaal
bevoegde autoriteit;
c) door maatregelen te treffen om het oorspronkelijk beoogde asbestblootstellingsniveau te
verzekeren.
Registraties van de aard van afwijkingen en eventueel later getroffen maatregelen, waaronder verkregen
goedkeuringen, moeten worden bijgehouden (zie SC-530 par. 6.3).
Wanneer er afwijkingen worden gecorrigeerd, moet het opnieuw worden geverifieerd om aan te tonen dat het
voldoet aan de eisen. Wanneer er afwijkingen worden ontdekt na oplevering, moet het asbestverwijderingsbedrijf maatregelen treffen die gericht zijn op de gevolgen of mogelijke gevolgen van de afwijking [lit. 5].
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Analyse van gegevens

Het asbestverwijderingsbedrijf moet geschikte gegevens bepalen, verzamelen en analyseren om de
geschiktheid en doeltreffendheid van de beheersing en borging van het asbestverwijderen aan te tonen. En
om te beoordelen waar continue verbetering van de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het
asbestverwijderen haalbaar is. Dit moet gegevens omvatten die afkomstig zijn uit bewaking en meting en uit
andere relevante bronnen.
De analyse van gegevens moet informatie opleveren met betrekking tot:
a) opdrachtgevertevredenheid (zie SC-530 par.10.2.1);
b) het voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid, arbeidshygiëne en milieuhygiëne bij het
asbestverwijderen en overige eisen (zie SC-530 par. 9.2.1);
c) mogelijkheden voor preventieve maatregelen;
d) leveranciers.
10.5.
10.5.1.

Verbetering
Continue verbetering

Het asbestverwijderingsbedrijf moet continu de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het
asbestverwijderen verbeteren door gebruikmaking van:
− beleid en doelstellingen met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygiënisch en milieuhygiënisch
asbestverwijderen;
− beoordeling resultaten;
− analyse van gegevens;
− corrigerende en preventieve maatregelen;
− de directiebeoordeling.
10.5.2.

Corrigerende maatregelen

Het asbestverwijderingsbedrijf moet maatregelen treffen om de oorzaak van afwijkingen op te heffen om
herhaling te voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten afgestemd zijn op de gevolgen van de
afwijkingen die zich voordoen.
Er moet een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld om de eisen te definiëren voor:
a) het beoordelen van afwijkingen (waaronder klachten van opdrachtgevers);
b) het bepalen van de oorzaken van afwijkingen;
c) het beoordelen van de noodzaak om maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat afwijkingen
zich niet opnieuw voordoen;
d) het vaststellen en doorvoeren van de benodigde maatregelen;
e) het registreren van de resultaten van de getroffen maatregelen (zie SC-530 par. 6.3);
f) het beoordelen van de getroffen corrigerende maatregelen.
10.5.3.

Preventieve maatregelen

Het asbestverwijderingsbedrijf moet maatregelen vaststellen om de oorzaken van mogelijke toekomstige
afwijkingen op te heffen, om zo het ontstaan ervan te voorkomen. Preventieve maatregelen moeten
afgestemd zijn op de gevolgen van de mogelijke toekomstige problemen.
Er moet een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld om de eisen te definiëren voor:
a) het bepalen van mogelijke toekomstige afwijkingen en hun oorzaken;
b) het beoordelen van de noodzaak om maatregelen te nemen die voorkomen dat afwijkingen zich
voordoen;
c) het vaststellen en doorvoeren van de benodigde maatregelen;
d) het registreren van resultaten van de getroffen maatregelen (zie SC-530 par. 6.3);
e) het beoordelen van de getroffen preventieve maatregelen.

