blad 1 van 3

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie

Identificatiecode:
SC-540 / 2007 Bijlage F

CERTIFICATIESCHEMA
voor het
SCA Procescertificaat

Asbestinventarisatie
Arbeidsomstandighedenbesluit; artikel 4.54a en 4.54d
Arbeidsomstandighedenregeling; artikel 4.27

BIJLAGE F
Model Procescertificaat

Stichting SCA
Postbus 22
6720 AA BENNEKOM
www.ascert.nl
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Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie

Identificatiecode:
SC-540 / 2007 Bijlage F

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
Certificaathouder
bedrijfsnaam
adres
postcode en plaats
telefoon
telefax

e-mail
contactpersoon
inschrijving KvK

SCA logo
met SC-540

Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat
Asbestinventarisatie SC-540 / 2007, conform ABC Certification B.V. Reglement voor
Procescertificatie van februari1997 afgegeven door ABC Certification B.V.
In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:
Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27
ABC Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat door
de certificaathouder te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen inventarisatierapport kan voldoen aan het in het bovengenoemde certificatieschema vastgelegde
eisen ten aanzien van de volledigheid van het asbestinventarisatierapport, de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar
mens en milieu.
Voor ABC Certification B.V.
Piet Alfabet

Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
−
−
−
−
−
−

bedrijfsnaam
adres
postcode en
plaats
telefoon
telefax

−
−
−
−

e-mail
website
RvA logo en
accreditatienummer
identificatiecode SZW
Aanwijzingsbeschikking

−
−
−
−
−

CI-certificaatnummer
SCA-code:
.0n
datum eerste uitgifte
datum uitgifte
vervaldatum

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
Certificaatregister op www.ascert.nl

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.
Nadruk verboden
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Identificatiecode:
SC-540 / 2007 Bijlage F

Vestiging Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Telefax:

E-mail:
Contactpersoon:
Inschrijving KvK:

Vestiging Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Telefax:

E-mail:
Contactpersoon:
Inschrijving KvK:

Vestiging Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Telefax:

E-mail:
Contactpersoon:
Inschrijving KvK:

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever
1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de afnemer/opdrachtgever de
toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. A. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd
onaangekondigd plaats.
B. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport,
in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
3. De afnemer/opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan
het asbestinventarisatiebedrijf.
4. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikkingstaande inventarisatierapport tot
aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de
actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar
te zijn (zie SC-540 Par 4).
5. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van
ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals
omschreven in certificatieschema SC-540 Hoofdstuk 17).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige uitgevoerde asbestinventarisatie dient de afnemer/opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft
geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebureau daarvan op de
hoogte te stellen (zie SC-530 par. 9.4.1; SC-530 Bijlage B par. 2.3 en SC-540 Bijlage B par.
9.4);
7. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico’s dient
de afnemer/opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebureau op passende wijze op te
volgen.
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