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VOORWOORD
Dit certificatieschema 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 dank
zeggen 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 5052 nog van toepassing was.
Er zijn nog inventarisatierapporten gebaseerd op deze beoordelingsrichtlijn die, gespiegeld aan SC-540 en
de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving, verouderd zijn en daarom aangepast dienen te
worden.
Het ministerie van SZW heeft het ontwikkelingstraject 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.
De inventariseerder moet óók op de hoogte zijn van de verwijderingstechnieken en -methoden die
beschikbaar zijn. Immers, de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop
gebruikte technieken bepalen uiteindelijk het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de
asbestverwijdering en daarmee de risicoklasse.
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 en in de laatste fase afgestemd met de asbestwet- en regelgeving. De SMA-rt Database is als
zodanig een vervolg op het Rapport TNO-MEP en daarmee de actuele basis voor de bepaling van de
risicoklassen. Andere bronnen zijn daarmee achterhaald.
De bij asbestverwijdering vrijkomende asbestvezels (Risicoklassen 1 t/m 3) kunnen nu controleerbaar,
uniforme en betrouwbaar vooraf worden ingeschat met het internet instrument SMA-rt (www.asbestinfo.nl).
Dat kan alleen maar nog beter worden wanneer de gebruikservaringen, door met name de asbestinventarisatiebedrijven, teruggekoppeld worden naar het SCA SMA-rt beheerteam.
Met het van kracht worden van dit schema is er voor de asbestinventarisatiebedrijven een duidelijk baken
neergelegd voor hun functioneren.
Ook voor de andere partijen is duidelijkheid gebracht over de wijze waarop niet alleen de asbestinventarisaties dienen te gebeuren, 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 een ieder succes en spreken de wens uit dat er een operationeel gesloten toezichtfront zal
ontstaan, waarin alle betrokkenen, privaat en publiek, zullen samenwerken.
Ir. J.A. van der Kuil
Voorzitter Centraal College van Deskundigen Asbest
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BIJLAGEN
Ten behoeve van de informatie aan de certificaathouder is per bijlage aangegeven het verplichtend karakter
(normatief) of het voorlichtende karakter (informatief)
Bijlage A

Vakbekwaamheidsprofiel Deskundig Inventariseerder Asbest (normatief)

Bijlage B

Technische uitvoering asbestinventarisatie (normatief)

Bijlage C

Definities (informatief)

Bijlage D

Model Aanvraag toestemming voor werkzaamheden op projectlocatie (normatief)

Bijlage E

Model Overeenkomst CI-Certificaathouder (informatief)

Bijlage F

Model Procescertificaat (informatief)

Bijlage G

Model Meldingsformulier aan de certificatie-instelling (normatief)

Bijlage S

Certificatiereglement Asbestinventarisatie SC-540 Bijlage S ( tevens Bijlage 1 van “Nadere
criteria en voorschriften etc. certificerende instelling in het werkveld asbest” [lit.9])
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DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Het certificatieschema SC-540 Deel 1. bevat algemene uitgangspunten voor procescertificatie van
asbestinventarisatiebedrijven.
1.

INLEIDING

Dit certificatieschema, als uitwerking van de globale wettelijke kaders, bevat de eenduidige normstelling
voor de certificatie van asbestinventarisatiebedrijven bij de totstandkoming van een asbestinventarisatierapport:
− voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of
objecten;
− voorafgaand aan en ten behoeve van het verwijderen van asbest;
− voorafgaand aan en ten behoeve van 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 asbestinventarisatiebedrijven hanteren de CI's dit certificatieschema
SC-540 en het Certificatiereglement Asbestinventarisatie SC-540 Bijlage S ( tevens Bijlage 1 van “Nadere
criteria en voorschriften etc. certificerende instelling in het werkveld asbest”[lit.9]).
Het certificatieschema "SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie” 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 5052.
Het Centraal College van Deskundigen Asbest heeft besloten dat eveneens vanaf 1 juni 2008 de uitvoering
en rapportage van alle asbestinventarisaties dient te gebeuren overeenkomstig het SCA Certificatieschema
Asbestinventarisatie SC-540 / 2007Bijlage B Technische Uitvoering Asbestinventarisatie.
Inventarisatierapporten gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn SBC-BRL 5052, die de basis zijn voor een
actuele sloopvergunning dienen vanaf 1 juni 2008 aangepast te zijn aan het certificatieschema SC-540.
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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SC-540 Bijlage C bevat een lijst met definities van gehanteerde begrippen, die in dit certificatieschema aan
de orde zijn.
2.2.

Documenten

Onderstaande documenten maken deel uit van dit certificatieschema. Enerzijds zijn deze documenten
informatief met betrekking tot de gebruikers van dit schema. 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-540 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
[9] Nadere criteria en voorschriften voor het aanwijzen en (blijven) functioneren als
certificerende instelling in het werkveld asbest (www.ascert.nl) Min. van SZW
[10] Informatieblad Plan van Aanpak Asbestbrand 2006. VROM-inspectie. Beschikbaar op
www.vrom.nl

normatief

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

informatief

[12] Toekomstbeeld Asbestveld; SCA 2005

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

normatief

[18] NEN-EN ISO 17020

informatief

[19] NTA Asbest in waterbodems

informatief

[20] NEN 5897 Asbest in puin- en sloopafval

informatief

[21] Ontwerp-NEN 2939: "Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirable
(inadembare) asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van
asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken."

informatief

normatief
informatief
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WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN
Beschrijving certificatieschema

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 asbestinventarisatie. 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. Na elke
certificatieperiode moet opnieuw worden vastgesteld of het asbestinventarisatiebedrijf aan de eisen van het
certificatieschema voldoet (zie SC-540 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 certificatieinstellingen 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, waarna het certificatieschema bindend is verklaard met een statische verwijzing in de
regelgeving
Certificatiereglement Asbestinventarisatie SC-540 Bijlage S is identiek aan “Nadere criteria en voorschriften
voor het aanwijzen en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld asbest”” dat door het
ministerie van SZW opgesteld, vastgesteld en bindend verklaard ten behoeve van de aanwijzing van de
certificatie-instellingen. Daarbij is advies ingewonnen bij het CCvD Asbest.
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.

Bepalingen ten behoeve van (initiële )certificatie

Aansluitend op het Certificatiereglement (SC-540 Bijlage S) zijn de volgende bepalingen van toepassing.
3.3.1.

Recent bijgewerkt overzicht van onder het certificaat uitgevoerde projecten

Op verzoek van de certificatie-instelling geeft het inventarisatiebedrijf, in verband met door de instelling uit
te voeren resultaatgerichte onderzoek op locatie, aan de instelling een recent bijgewerkt overzicht van
onder het certificaat uitgevoerde projecten, met locatie en de verantwoordelijke DIA, en opgave of de
locatie al gesaneerd is of niet.
3.3.2.

Informatie over voorgaande certificatie

Op verzoek van de certificatie-instelling dient bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
certificaat, aanvrager schriftelijk te verklaren of deze bij een andere certificatie-instelling een nog lopend
certificaat heeft, of dat zijn aanvraag in het jaar voorafgaand aan de nieuwe aanvraag bij een andere
instelling werd afgewezen.
3.3.3.

Status en geldigheid van inventarisatierapporten (zie ook SC-540 Bijlage D)

De status van de tijdens het onderzoek van een kandidaat opgestelde inventarisatierapporten is een
voorlopige, en vormt nog geen rechtsgeldige basis voor het uitvoeren van asbestverwijdering.
De voorlopige inventarisatierapporten dienen gedateerd te zijn, en op een in het oog lopende plaats te zijn
voorzien van de tekst “Niet geschikt voor de aanvraag van een sloopvergunning”.
De vervaldatum van deze rapporten is gelijk aan vier maanden na de datum waarop de
inventarisatieactiviteiten op de eerste projectlocatie zijn gestart. Deze vervaldatum dient duidelijk op het
rapport te zijn aangebracht.
Deze inventarisatierapporten worden, met de gegevens over de kandidaat, door het kandidaat-inventarisatiebedrijf met het oog op registratie aan SCA toegezonden.
Indien het inventarisatiebedrijf een certificaat krijgt, dient het, binnen een termijn van maximaal vier
maanden na het eerste onderzoek op locatie, een voorlopig inventarisatierapport, om te zetten in een
definitieve versie conform alle eisen van SC 540. De uitgiftedatum daarvan dient gelijk te zijn aan de datum
van verlening van het certificaat.
Indien de kandidaat geen certificaat kan worden verleend, vervalt de waarde van een voorlopig
inventarisatierapport automatisch, en mag op basis van dat rapport ook in de toekomst geen
asbestverwijdering worden uitgevoerd.
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Meldingen (zie SC-540 Bijlage G)

Ten behoeve van het onaangekondigde onderzoek op locatie worden alle nog uit te voeren
werkzaamheden met het SCA standaard meldingsformulier, vóór aanvang van de werkzaamheden,
ondertekend, door het inventarisatiebedrijf bij de certificatie-instelling gemeld.
Bij reguliere opdrachten is dat per e-mail tot 2 werkdagen van tevoren; per fax 5 werkdagen.
In geval van calamiteiten, d.w.z. uitsluitend bij acuut gevaar voor mens en/of milieu, motiveert het bedrijf
schriftelijk dat het niet mogelijk was de werkzaamheden tenminste 2 respectievelijk 5 werkdagen van
tevoren aan de certificatie-instelling te melden.
De melding omvat tevens:
- naam/namen van de op de locatie in te zetten werknemers, met het nummer van hun SCA
persooncertificaat;
- de eventuele uitbestede werkzaamheden op deze locatie, met namen van betreffende bedrijven en
personen met het nummer van hun SCA persoonscertificaat.
3.4.

Typering asbestinventarisatie

Door het Centraal College van Deskundigen is de keuze gemaakt tot de opeenvolgende vaststelling van de
aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen in een bouwwerk of object:
- Direct waarneembaar aanwezig met een aanvullende opsomming van niet-direct waarneembaar
aanwezig met een redelijk vermoeden van aanwezigheid;
- De plaatsen met een redelijk vermoeden met behulp van destructief onderzoek controleren op de
aanwezigheid van asbest en deze alsnog inventariseren.
Bij het daadwerkelijk verwijderen kan het bestaan dat er, ondanks de bovenaangegeven vaststellingen,
toch nog onvoorzien asbest wordt aangetroffen. Dit dient door het asbestverwijderingsbedrijf gemeld te
worden aan het inventarisatiebedrijf (zie SC-540 Bijlage B par. 9.4). Op welke wijze het asbestverwijderingsbedrijf met onvoorzien asbest dient om te gaan, is geregeld in SC-530.
3.4.1.

Type A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met
gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek) is de belangrijkste activiteit c.q.
onderwerp van dit certificatieschema. Voor de inhoudelijke eisen wordt verwezen naar SC-540 Bijlage B.
Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren
van de inventarisatie. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540
Bijlage B par. 9.2).
Als deze inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in
een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd.
In de samenvatting van het rapport dient in dat geval over de werkwijze van de vergunningverlener
aansluitend de volgende zin te worden opgenomen: “De vergunningverlener verplicht in de sloopvergunning tot de
aanvullende inventarisatie (type B)”.
Het asbestinventarisatierapport type A dient als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning.
3.4.2.

Type B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

Het redelijke vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object,
vermeld in asbestinventarisatierapport type A , leidt tot een aanvullende inventarisatie. Dit niet-direct
waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden in dat geval voorafgaand aan de bouwkundige sloop , in samenwerking met het
gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf zodanig (cf SC-530), met destructief onderzoek opgespoord,
waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de
fundering gegoten asbestcement leidingwerk).
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Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 Bijlage B par. 9.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking
gesteld aan de opdrachtgever c.q. de houder van de sloopvergunning.
Toelichting
De opdrachtgever zal het bevoegde gezag, de vergunningverlener (gemeente) bij de vergunningsaanvraag
het inventarisatierapport ter beschikking stellen.
Ter informatie wordt hier melding gemaakt van “Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een
risicobeoordeling cf NEN 2991 Type 0 (nul)”.
De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991 valt buiten het kader van deze SC 540.
Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of
objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een
beperkte inventarisatie van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve
onderzoeksmethoden. Deze inventarisatie dient vastgelegd te worden in een rapport. Het resultaat van een
type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend
uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A inventarisatie beschikbaar is,
terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

3.5.
3.5.1.

Indeling in risicoklassen bij verwijdering
Uitgangspunten

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen in een bouwwerk of object is tevens gericht op het vaststellen van de blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. Deze vaststelling dient aantoonbaar gedocumenteerd plaats te vinden op
basis van de resultaten van de inventarisatie. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.2] zijn er drie
risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt
ingedeeld:
Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken
3

Lit. 2
3

1

Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm (10.000 vezels/m )
Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.

2

Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm (10.000 tot
3
1.000.000 vezels/m )
Standaardregime conform de SC-530

3

Art. 4.44

3

3

Art. 4.48
3

Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm (> 1.000.000 vezels/m )
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering
van “risicovolle” niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest,
leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

Voor meer informatie wordt verwezen naar SC-540 Bijlage B par. 6.5
3.5.2.

Uniforme indeling in risicoklassen

Ter ondersteuning van de bedrijven die de werkzaamheden in dienen te delen in een van de risicoklassen
1, 2 of 3 en om te voorkomen dat ten behoeve van de risico-indeling voortdurend metingen moeten worden
uitgevoerd, is in opdracht van het ministerie van SZW door TNO-MEP een onderzoek uitgevoerd [lit.7]. Het
resultaat omvat een omvangrijk aantal geïnventariseerde meetgegevens uit de nationale en internationale
literatuur en van individuele laboratoria die met regelmaat asbestmetingen in de lucht uitvoeren. Alle
meetgegevens zijn gevalideerd en voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van de stand van de
wetenschap gesteld worden aan dergelijke metingen. Voor meer van 95% van alle handelingen met asbest
zijn meetgegevens aangetroffen en geïnventariseerd.
Met de systematiek en de gegevens van het TNO-rapport is een beslissingsystematiek ingericht. Deze kan
eenvoudig worden doorlopen, waardoor op een snelle wijze gekomen kan worden tot een indeling van de
uit te voeren handelingen in een risicoklasse. Voor een handzaam gebruik van deze systematiek zijn de
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meetgegevens in een geautomatiseerd databestand SMA-rt opgenomen, waardoor ook de toegankelijkheid
is verbeterd. Deze automatiseringsactie is met subsidie va het ministerie van SZW onder verantwoordelijkheid van de Stichting Certificatie Asbest (SCA) uitgevoerd binnen het kader van de stimuleringsregeling
VASt (Versterking Arbobeleid Stoffen).
Alternatieve systemen, die aantoonbaar gevalideerd zijn en tot overeenkomende resultaten conform de weten regelgeving leiden, zijn toegestaan.
De bij asbestverwijdering vrijkomende asbestvezels (Risicoklassen 1 t/m 3) kunnen vooraf worden
ingeschat met het internet instrument SMA-rt (www.asbestinfo.nl). SCA heeft de verantwoordelijkheid voor
het beheer en het onderhoud van SMA-rt, welke onder voorwaarden is te gebruiken. Een controleerbare,
uniforme en betrouwbare basis voor asbestveilige verwijdering is daarmee beschikbaar.
Alternatieve systemen, die aantoonbaar gevalideerd zijn en tot overeenkomende resultaten conform de weten regelgeving leiden, zijn toegestaan.
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DEEL 2. NORMEN
Het certificatieschema SC-540 Deel 2. bevat de normen die gelden voor het Procescertificaat
Asbestinventarisatie.
4.

ONDERWERP VAN CERTIFICATIE

Dit werkveldspecifieke certificatieschema "SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie” 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.
Dit certificatieschema beschrijft de algemene competentie-eisen voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in bouwwerken en/of objecten uitvoeren.
Met het oog op de volledigheid van de inventarisatie van in het bouwwerk / object aanwezige asbest,
asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen is er
onderscheid gemaakt in:
−
Inventarisatie van direct-waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet
materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten die in gebruik zijn,
in combinatie met een opsomming van een redelijk vermoeden van niet-direct waarneembare
asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen (type A);
−
Aanvullende inventarisatie door destructief onderzoek van (aanvankelijk) niet-direct-waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette
constructieonderdelen in bouwwerken en objecten, die niet in gebruik zijn (type B).
Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie
jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.
Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid
van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het
inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.
In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden
geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.
Toelichting
Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever er op te duiden, dat veranderingen in de aard van gebouw
door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten,
asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten.

Het inventarisatierapport is voorzien van een evaluatieformulier bedoeld voor de registratie van onvoorzien
aanwezig asbest in de verwijderingsfase (Zie SC-540 Bijlage B par 9.4).
In SC-540 zijn onverkort van toepassing de risicoklassen bij verwijdering van asbesthoudende materialen,
zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit. 2].
In SC-540 is opgenomen de indeling van de risicoklassen bij verwijdering van asbesthoudende materialen,
zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit. 2].
SC-540 is beschikbaar op de SCA website www.ascert.nl.
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ADMINISTRATIEVE EISEN

5.1.

Juridische status
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Het asbestinventarisatiebedrijf, of de organisatie waarvan zij deel uitmaakt, dient haar juridische status
schriftelijk te hebben vastgelegd. Het inventarisatiebedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van
Koophandel of zusterorganisaties binnen de Europese Unie.
Toelichting:
Voor overheidsinstellingen en enkele research-organisaties gelden andere wettelijk vastgelegde regelingen
waarin de legitimiteit van deze organisaties/instellingen is vastgelegd.

Het inventarisatiebedrijf moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat zij geen belang bij het eindresultaat van
haar inventarisatie mag hebben (zie ook SC-540 par. 6.2).
5.2.

Relaties met een moederorganisatie

Een inventarisatiebedrijf dat deel uitmaakt van een grotere organisatie die ook nog andere dan
inventarisatiewerkzaamheden uitvoert, moet duidelijk als zelfstandige eenheid binnen een dergelijke
organisatie te onderscheiden zijn, waaraan de verantwoordelijkheden met betrekking tot SC-540 eenduidig
kunnen worden toegerekend. Binnen eenzelfde moederorganisatie dient de asbestinventarisatie onder één
procescertificaat te worden uitgevoerd.
Toelichting:
Dit punt is van groot belang voor inventarisatiebedrijven die deel uitmaken van een groter concern. Om
belangenconflicten te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de onafhankelijkheid. Dit punt is in SC540 par. 6 nader uitgewerkt.

5.3.

Werkterrein en technisch kunnen

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over beheerde documentatie waarin doel, onderzoeksgebied en
het technisch kunnen 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, respectievelijk € 2,5 miljoen per jaar;
Dit geldt niet wanneer de aansprakelijkheid wordt afgedekt door de overheid, vastgelegd in wet- en
regelgeving, of door de moederorganisatie waarvan het inventarisatiebedrijf deel uitmaakt.
5.5.

Leverings-/contractvoorwaarden

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

6.1.

Vrijwaring van druk
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Het personeel van het inventarisatiebedrijf moet worden gevrijwaard van alle commerciële, financiële of
andere vormen van druk die hun oordeel zou kunnen beïnvloeden. Er moeten procedures bestaan om te
voorkomen dat externe partijen het resultaat van de asbestinventarisatie kunnen beïnvloeden.
Toelichting:
Preventieve maatregelen ter voorkoming van oneigenlijke druk worden vastgelegd in het handvest van het
bedrijf / de instelling als ook in de gedragscode voor individuele inventariseerders (zie ook SC-540 par.
10.5).

6.2.

Onafhankelijkheid

Indien de eigendomsverhoudingen tussen het asbestinventarisatiebedrijf en het asbestverwijderingsbedrijf
zodanig zijn, of indien personen een bestuurlijke functie bij beide bedrijven of organisaties vervullen of
andere gronden waardoor wederzijdse beïnvloeding kan bestaan, dient het asbestinventarisatiebedrijf
aantoonbaar te maken dat zij niet bij de voorbereiding en uitvoering van asbestverwijderingswerk betrokken
is, noch belang heeft bij het eindresultaat van haar onderzoek.
6.2.1.

Inventarisatiebedrijven die onafhankelijke diensten aan derden leveren

Bedrijfsniveau
Het inventarisatiebedrijf moet onafhankelijk en juridisch gescheiden zijn van andere, binnen één project
optredende, partijen zoals asbestverwijderingsbedrijven, sloopbedrijven en bouwondernemingen.
Personeelsniveau
Het personeel van het inventarisatiebedrijf mag per project niet betrokken zijn bij enige activiteit die in
strijd kan zijn met haar onafhankelijkheid en integriteit in relatie tot haar inventarisatieactiviteiten. Zij
mogen zeker niet als asbestverwijderaar betrokken zijn bij (toekomstige) asbestverwijdering. Voor
bedrijven die zijn opgesplitst in diverse kleinere BV’s, is het van belang dat bovengenoemde
werkzaamheden in persoon gescheiden zijn.
Toelichting:
Voorbeeld: persoon A voert voor de eigen BV een SC-540 inventarisatie uit, maar wordt soms door een
dochter-BV ingehuurd om eindcontroles conform NEN 2990 en/of analyses conform NEN 5896 uit te
voeren. Om te voorkomen dat voorkennis de objectiviteit zou beïnvloeden kan persoon A deze neventaken
niet uitvoeren in een bouwwerk/object dat eerder door hem is geïnventariseerd.
De analyse van genomen monsters van asbestverdachte materialen conform NEN 5896 wordt door een
geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd.

6.2.2.

Inventarisatiebedrijven die onafhankelijke diensten leveren aan een moederbedrijf

Een inventarisatiebedrijf dat een zelfstandig onderdeel van een organisatie of bedrijf vormt en uitsluitend
diensten verleent aan het moederbedrijf, moet voldoen aan de volgende eisen:
- Het inventarisatiebedrijf moet zorgdragen bij een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden tussen
het personeel dat inventarisaties uitvoert en het overige personeel. Dit moet duidelijk blijken uit de
organisatiestructuur en de onafhankelijke wijze waarop het inventarisatiebedrijf binnen de
moederorganisatie rapporteert.
- Het inventarisatiebedrijf en haar personeel mag niet betrokken zijn bij enige activiteit die in strijd kan
zijn met haar onafhankelijkheid en integriteit in relatie tot haar inventarisatieactiviteiten. Men mag zeker
niet betrokken zijn bij (toekomstige) asbestverwijdering of bij de uitvoering van een eindcontrole na
asbestverwijdering conform NEN 2990 van de te inventariseren objecten (zie ook SC-540 par. 8.5).
Inventarisaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden ten behoeve van de moederorganisatie waarvan het
inventarisatiebedrijf deel uitmaakt.
Toelichting:
Voorbeeld: Een grote gemeente, rijksdienst of multinational heeft een eigen asbestinventarisatiebedrijf dat
uitsluitend wordt ingezet voor het inventariseren voor andere diensten (Gemeentelijke Diensten,
Havenwerken etc.) binnen de eigen moederorganisatie. Borging van de onafhankelijkheid betekent een
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strikte organisatorische scheiding met andere diensten of partijen die belangen kunnen hebben bij de
uitkomst van een inventarisatieonderzoek. Het is niet denkbeeldig dat uitkomsten van een
inventarisatieonderzoek kunnen leiden tot grote financiële consequenties voor een moederorganisatie. Dit
mag nooit leiden tot druk op het inventarisatiebedrijf en/of haar personeel. Onder bedoelde
moederorganisatie kunnen geen bedrijven ressorteren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij
asbestverwijdering, asbestverwerking en de fabricage of de levering van asbestvervangende materialen.
Verder is ook hier de onder SC-540 par. 6.2.1 gegeven toelichting (scheiding in persoon) onverkort van
toepassing.

7.

GEHEIMHOUDING

7.1.

Gegevens met betrekking tot gegevens van de opdrachtgever

Het inventarisatiebedrijf moet aan haar opdrachtgever geheimhouding garanderen van alle gegevens die bij
de inventarisatie verkregen zijn. In gevallen waarin het inventarisatiebedrijf door de overheid daartoe wordt
verplicht is deze geheimhouding niet aan de orde.
Eigendomsrechten moeten worden beschermd. Hoe dit wordt bereikt moet beschreven zijn in het
Kwaliteitshandboek.
7.2.

Gegevens bij normoverschrijdende asbestblootstelling

Wanneer tijdens de inventarisatie asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of
asbestbesmette constructieonderdelen worden aangetroffen die in redelijk vermoeden kunnen leiden tot
een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht, wordt dit terstond, vertrouwelijk,
aan de opdrachtgever gemeld met de dringende aanbeveling een aanvullende risicobeoordeling conform
NEN 2991 te doen uitvoeren (zie ook SC-540 Bijlage B par.8.3.4).
Toelichting
1. In de gedragscode (zie SC-540 par. 10.5) dient het inventarisatiebedrijf aan te geven hoe wordt
omgegaan met conflicterende belangen en/of conflicten met de opdrachtgever.
2. Toezichthoudende instanties (Gemeenten, Arbeidsinspectie, VROM –Inspectie) beschikken over
instrumenten om in dergelijke situaties handelend te kunnen optreden.
3. In geval er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten is een normoverschrijdende blootstelling aan
asbestvezels in de lucht in de werkruimten een directe verantwoordelijkheid van de werkgever.
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ORGANISATIE EN MANAGEMENT

8.1.

Organisatie
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Het inventarisatiebedrijf moet voldoende faciliteiten bieden om de technische competentie op peil te houden
en haar werkzaamheden op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren. Hiertoe moeten dus voldoende
mensen en middelen ter beschikking worden gesteld. Waarborgen en randvoorwaarden worden
vastgelegd.
8.2.

Organisatieschema/ functionele scheiding

Het inventarisatiebedrijf moet de structuur van de organisatie vastleggen, alsmede de verantwoordelijkheden van haar medewerkers.
8.3.

Technisch verantwoordelijke

Het inventarisatiebedrijf moet een medewerker aanstellen die eindverantwoordelijk is voor het conform dit
certificatieschema uitvoeren van de inventarisatiewerkzaamheden, het opstellen van het inventarisatierapport en de verwerking van de ontvangen evaluatieformulieren (zie ook SC-540 Bijlage B par.9.4).
Deze medewerker dient, naar het oordeel van de directie, voldoende gekwalificeerd en ervaren te zijn in de
bedrijfsvoering.
De volgende minimale eisen ten aanzien van ervaring en kennis zijn daarbij van toepassing:
- een technische hbo-opleiding (o.a. bouwkunde, civiele techniek, veiligheidskunde of
arbeidshygiëne) of door opleiding en ervaring verkregen gelijkwaardig niveau;
- directe betrokkenheid bij minimaal 10 asbestinventarisatie projecten per jaar;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van het certificatieschema SC-540;
- kennis van het Arbobesluit [lit.2] en Asbestverwijderingsbesluit 2005 [lit.4].
Toelichting
Bij met name inventarisatiebedrijven met kleine bezetting kan deze functie een combinatiefunctie zijn.

8.4.

Toezicht

Het inventarisatiebedrijf moet zorgdragen voor effectief toezicht door deskundige medewerkers op het
inventarisatieproces, in het bijzonder de visuele inspectie, de gehanteerde inventarisatietechnieken, de te
inventariseren objecten, de indeling in de risicoklasse en de in het inventarisatierapport opgenomen
conclusies en aanbevelingen voor de asbestverwijdering (zie ook SC-540 par. 9.7).
8.5.

Plaatsvervanging

Van alle voor asbestinventarisatie, of direct daaraan gerelateerde onderwerpen, ingezette medewerkers
moet een functieomschrijving beschikbaar zijn.
8.6.

Functiebeschrijvingen

Van alle voor asbestinventarisatie, of direct daaraan gerelateerde onderwerpen, ingezette medewerkers
moet een functieomschrijving beschikbaar zijn.
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KWALITEITSSYSTEEM
Kwaliteitsbeleid, directieverklaring

Het management van het inventarisatiebedrijf moet haar visie en doelstellingen inzake kwaliteit
onderschrijven en vastleggen in een kwaliteitssysteem. Zij dient tevens zorg te dragen dat dit beleid
algemeen bekend is en tot op alle niveaus in het beleid van de organisatie is verankerd.
9.2.

Doeltreffendheid

Het inventarisatiebedrijf moet over een effectief kwaliteitssysteem beschikken dat is toegesneden op de
aard van het werkgebied, de omvang van de uit te voeren inventarisatiewerkzaamheden en het
asbestinventarisatierapport, conform SC-540 Bijlage B par. 9.
9.3.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitssysteem moet zijn beschreven in een kwaliteitshandboek (KHB), waarin alle informatie die
conform dit certificatieschema is vereist, is opgenomen. Een voorbeeld van onderwerpen die in het KHB
opgenomen worden zijn:
- Algemene informatie (naam, adres, telefoonnummers etc. en de wettelijke status van bedrijf of
instelling);
- een directieverklaring betreffende de uitgangspunten, doelstellingen en onderschrijving van het
kwaliteitsbeleid;
- een directieverklaring inzake de benoeming van een kwaliteitsfunctionaris zoals bedoeld in SC540 par. 9.4;
- een beschrijving van het werkveld en de competenties van het inventarisatiebedrijf;
- informatie over de plaats van de inspectie-instelling binnen de moederorganisatie (indien van
toepassing);
- een organogram;
- functiebeschrijvingen van de voor asbestinventarisatie relevante functies binnen het
inventarisatiebedrijf;
- een beleidsverklaring inzake de kwalificaties en opleiding van personeel;
- procedures voor beheersing van de documentatie;
- procedures voor interne audits;
- procedures voor terugkoppeling en correctieve acties;
- procedures voor het uitvoeren van een directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem;
- andere procedures, werkinstructies of verwijzingen naar andere procedures of werkinstructies die
vereist zijn volgens dit certificatieschema;
- het certificatieschema SC-540 met bijlagen;
- een distributielijst van het Kwaliteitshandboek.
9.4.

Kwaliteitsverantwoordelijke

Het management van de organisatie moet een functionaris aanwijzen die bevoegd en verantwoordelijk is
voor de kwaliteitsborging binnen het inventarisatiebedrijf. Deze functionaris moet directe toegang hebben
tot de hoogste leiding van de organisatie.
9.5.

Actualiseren van het kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem moet onder verantwoordelijkheid van deze functionaris up-to-date gehouden worden.
9.6.

Beheersing van documenten

Het inventarisatiebedrijf moet een systeem bijhouden voor het beheersen van alle documentatie in relatie
tot haar activiteiten. Dit dient om te verzekeren dat:
a) Actuele versies van alle kwaliteitsdocumenten op de geëigende plaatsen aanwezig zijn en voor
alle betrokken medewerkers beschikbaar zijn;
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b) alle veranderingen of toevoegingen aan documenten zijn voorzien van de juiste autorisatie en
tijdig beschikbaar worden gesteld aan alle betrokkenen;
c) vervallen documenten binnen de organisatie worden ingenomen, waarbij een exemplaar
(gekenmerkt als vervallen) nog voor een bepaalde tijd gearchiveerd blijft;
d) andere partijen, indien dat nodig is, van wijzigingen op de hoogte worden gesteld.
9.7.

Interne audits

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven systeem van geplande interne kwaliteitsbeoordelingen om vast te stellen of aan de in dit certificatieschema gestelde eisen wordt voldaan en om de
effectiviteit van het eigen kwaliteitssysteem te toetsen. Het personeel dat de beoordelingen uitvoert moet
voldoende gekwalificeerd zijn en een onafhankelijke positie hebben t.o.v. de beoordeelde onderdelen en/of
personen. De interne auditors moeten aantoonbaar voldoen aan de volgende minimale basiseisen:
- een interne of externe opleiding als intern auditor;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van het certificatieschema SC-540;
- kennis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 [lit.4] en Arbobesluit [lit.2].
Toelichting
Met betrekking tot de beheersing en borging van de totstandkoming van het asbestinventarisatierapport zijn
collegiale toetsingen een mogelijkheid. Deze zouden als volgt kunnen worden uitgevoerd.
Een tweede (doorgaans meer ervaren senior-) inspecteur voert, zonder voorkennis van de resultaten van
de eerste inspecteur, op hetzelfde bouwwerk of object een inventarisatie uit. Door vergelijking van de
werkwijze en resultaten kan een oordeel worden gevormd over de inventarisatie en de volledigheid
waarmee een inventarisatie wordt uitgevoerd.
Met name voor kleine inventarisatiebedrijven is het ook mogelijk collega-bedrijven in te schakelen voor
dergelijke intercollegiale toetsingen.

9.8.

Terugkoppeling en corrigerende maatregelen

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven procedure voor het terugkoppelen van de
resultaten van interne audits en het nemen van corrigerende maatregelen voor alle mogelijke afwijkingen
die in het kwaliteitssysteem en/of de uitvoering van de inspecties worden gevonden.
Voor met name de afhandeling van het evaluatieformulier dient het inventarisatiebedrijf over een
vrijgegeven procedure te beschikken.
Toelichting
Indien het asbestverwijderingsbedrijf (buiten de verstrekte opsomming in het asbestinventarisatierapport)
onvoorzien asbest, asbesthoudende producten etc aantreft, wordt dit met het evaluatieformulier (zie SC540 Bijlage B par. 9.4) gemeld aan het inventarisatiebedrijf.

9.9.

Beoordeling kwaliteitssysteem door de directie

De directie van het inventarisatiebedrijf moet tenminste éénmaal per jaar het kwaliteitssysteem beoordelen
op haar effectiviteit. De resultaten van de directiebeoordeling moeten worden vastgelegd en
gedocumenteerd.
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Het inventarisatiebedrijf moet over voldoende personeel in vaste dienst beschikken, waarmee alle expertisegebieden die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering met betrekking tot de asbestinventarisatie
bestreken worden.
Tijdelijk personeel moet voldoen aan alle eisen die in dit hoofdstuk zijn omschreven. In principe zal het
inventarisatiebedrijf de aan haar opgedragen inventarisaties zelf uitvoeren.
Toelichting
Het inventarisatierapport blijft de verantwoordelijkheid van het asbestinventarisatiebedrijf.

10.2.

Personeelskwalificaties

Het personeel dat inventarisaties uitvoert moet voldoende opgeleid, getraind en ervaren zijn en moet volledig op de hoogte zijn van de eisen die aan de uit te voeren inventarisaties worden gesteld. Gebruikmakend van de conform de gestelde eisen verkregen inventarisatiegegevens, moeten deze inventariseerders
in staat zijn om op basis van hun expertise een inventarisatie uit te voeren en de resultaten daarvan in een
rapport vast te leggen, inclusief de plaatsen in het bouwwerk of object waarvan een redelijk vermoeden is
op de aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest of asbesthoudende producten etc.
Inventariseerders dienen te beschikken over relevante kennis van de technologie die is gebruikt bij de bouw
en/of het gebruik van de te inspecteren bouwwerken of objecten. In SC-540 Bijlage A is het vakbekwaamheidsprofiel van de asbestinventariseerder gegeven. Daaraan dienen zij aantoonbaar te voldoen.
Toelichting
Op basis van het nog te ontwikkelen SCA Certificatieschema SC-560 zal naar verwachting in 2008 een
SCA Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) beschikbaar komen. SC-540 Bijlage A is
een eerste beschrijving van het daarbij te hanteren vakbekwaamheidsprofiel. Eerder zijn door enkele
certificatie-instellingen, buiten de RvA Accreditatie, in overleg met inventarisatiebureaus, certificaten DTA-B
aan asbestinventariseerders verleend.
Inventariseerders die over aantoonbare ervaring (tenminste 500 projecturen verdeeld over tenminste 25
projecten) beschikken, dan wel beschikken over een certificaat DTA-B, worden geacht te voldoen aan de
criteria vermeld in SC-540 Bijlage A.
Zodra het SCA Certificatieschema SC-560 door het CCvD Asbest is vastgesteld kunnen de
inventariseerders, na drie maanden, aantoonbaar voldoen aan de criteria vermeld in SC-540 Bijlage A met
behulp van het SCA Persoonscertificaat DIA.

10.3.

Opleiding

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven opleidingsplan. Dit is om te verzekeren dat
de vakbekwaamheid van haar personeel in zowel de technische, als de administratieve aspecten van de uit
te voeren werkzaamheden, up-to-date en op niveau gehouden wordt. Dit plan dient te staan in relatie tot de
doelstellingen van het inventarisatiebedrijf. De vereiste opleiding zal afhangen van de capaciteiten,
vooropleiding en ervaring van de betrokkenen personen, zoals o.a. is omschreven in SC-540 Bijlage A.
10.4.

Personeelsdossiers

Door het inventarisatiebedrijf moet een passende gedetailleerde registratie van het personeel, van de
gevolgde en nog te volgen opleidingen en werkervaringsgegevens worden bijgehouden.
10.5.

Gedragscode

Het inventarisatiebedrijf moet gedragsrichtlijnen aan het personeel ter beschikking stellen waarbij integriteit,
onafhankelijkheid en beroepshouding aan de orde komen.
In deze gedragscode dienen tenminste de volgende aspecten aan de orde te komen:
- inventariseerder is bekend met en onderschrijft alle aspecten uit SC-540;
- werkhouding bij het omgaan met klanten en hun personeel;
- hoe te handelen bij conflicten die een correcte uitvoering van een inventarisatie bemoeilijken;
- hoe te handelen bij pogingen tot beïnvloeding van het resultaat;
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hoe te handelen bij situaties waarin een direct blootstellinggevaar aan asbest dreigt voor
bewoners/gebruikers;
hoe de door de werknemer(s) geconstateerde situaties bekend worden gemaakt bij de
verantwoordelijken binnen het bedrijf voor registratie en afhandeling;
het onverwijld melden, in geval van een redelijk vermoeden, van het directe blootstellinggevaar
aan het bevoegde gezag (zie ook SC-540 Bijlage B par. 8.3.4);
hoe de door de werknemer geconstateerde situaties voor registratie en afhandeling bekend
worden gemaakt bij de verantwoordelijken binnen het bedrijf;
hoe te handelen indien de opdrachtgever een dringend advies tot een risicobeoordeling conform
NEN 2991 niet opvolgt (zie SC-540 Bijlage B par. 8.3.4).
Vergoedingen

De beloning van inventarisatiepersoneel mag niet afhankelijk zijn van het aantal uit te voeren inventarisaties
en mag nimmer afhankelijk zijn van het resultaat van een inventarisatie.
Toelichting
Met deze maatregel is beoogd ongewenst handelen tegen "kopen" van incorrecte inventarisatierapporten
zoveel mogelijk te beperken.

10.7.

Medische keuring/blootstellingsregistratie

De werknemers die blootstelling aan asbest riskeren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan:
− voor aanvang van de blootstelling aan asbeststof (indiensttreding);
− zolang de blootstelling voortduurt dienen betreffende werknemers ten minste eenmaal in de drie jaar
opnieuw in de gelegenheid gesteld te worden een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan
− als de werkgever of de werknemer zelf daartoe verzoekt.
De individuele arbeidsgezondheidskundige gegevens van de werknemers moeten in persoonlijke dossiers
worden opgeslagen. De dossiers moeten ten minste 30 jaar na het eind van de blootstelling worden
bewaard (Zie SC-540 par 14.2).
De werkgever is verplicht de bovengenoemde arbeidsgezondheidskundige onderzoeken aan de werknemers aan te bieden. Werknemers hebben echter het recht te weigeren een arbeidsgezondheidskundig
onderzoek te ondergaan. Dit dient uit een eigen schriftelijke verklaring te blijken.
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Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over passende faciliteiten en uitrusting voor alle uit te voeren
inventarisatiewerkzaamheden. De voor asbestinventarisaties benodigde voorzieningen en uitrusting zijn
vermeld in SC-540 Bijlage B par. 5.
Toelichting
Deze verplichting past in de algemene wettelijke verplichting van de werkgever met betrekking tot
voorlichting, instructie, risico-inventarisatie en -evaluatie etc. (zie Arbowet art 3).

11.2.

Toegang en bevoegdheid tot gebruik

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over duidelijke regels voor toegang en gebruik van genoemde
faciliteiten en uitrusting.
11.3.

Geschiktheid voor gebruik

Het inventarisatiebedrijf moet zorgdragen dat de in SC-540 Bijlage B par. 5 vermelde uitrusting altijd in
goede staat en gebruiksgereed is.
11.4.

Identificatie

Alle kwaliteitsbepalende uitrusting en materieel moeten gekenmerkt zijn (zie SC-540 Bijlage B).
11.5.

Onderhoud

Het inventarisatiebedrijf moet zorgdragen dat alle uitrusting naar behoren wordt onderhouden conform de
daartoe opgestelde procedures en werkinstructies.
Toelichting:
Zie de normatieve invulling van uitbesteding van onderhoud bij SC-540 par. 11.8.

11.6.

Kalibratie

Het inventarisatiebedrijf zorgt ervoor dat alle in te zetten apparatuur, voor zover van toepassing,
voorafgaand aan gebruik herleidbaar is gekalibreerd volgens een tevoren opgesteld kalibratieschema.
11.7.

Tussentijdse controles

Wanneer relevant moet apparatuur, afgezien van het reguliere kalibratieprogramma, ook voorafgaand aan
gebruik worden gecontroleerd.
11.8.
Inkoop en uitbesteding
Wanneer dit relevant is voor de te leveren diensten, moet het inventarisatiebedrijf over procedures
beschikken voor:
a) het kiezen van gekwalificeerde leveranciers of bedrijven waarvan personeel wordt ingeleend;
b) de afgifte van geëigende inkoopdocumenten;
c) een afnamecontrole van de geleverde producten of diensten;
d) het op de juiste wijze opslaan van de geleverde producten.
Toelichting:
Voor een inventarisatie zijn o.a. een asbeststofzuiger en persoonlijke beschermingsmiddelen als
kwaliteitsbepalende apparatuur aanwezig. Deze worden zorgvuldig onderhouden, gecontroleerd en jaarlijks
gekeurd. Leveranciers die dergelijke apparatuur leveren, worden tevoren op kwaliteit getoetst. Het artikel
geldt ook voor de aankoop van diensten, zoals laboratoriumonderzoek, servicediensten etc. Tijdelijk
personeel wordt bij voorkeur betrokken van gecertificeerde collega-bedrijven en moet voldoen aan alle
eisen zoals gesteld in dit certificatieschema (zie ook SC-540 par.16). Laboratoriumdiensten en kalibraties
worden uitsluitend uitbesteed aan instellingen die voor de betreffende verrichting(en) zijn geaccrediteerd.
Uitbesteding van het onderhoud aan kwaliteitsbepalende apparatuur geschiedt, indien voorhanden, aan
een daartoe gecertificeerde leverancier of onderhoudsdienst. Criteria voor het tijdelijk inhuren van
personeel zijn beschreven in SC-540 par.16.
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Geautomatiseerde apparatuur en computers

Wanneer de instelling bij de uitvoering van inspecties gebruik maakt van computers en/of
geautomatiseerde apparatuur, dan dient men ervoor te zorgen dat:
a) de computersoftware is getest op geschiktheid voor het beoogde doel;
b) er procedures zijn ontwikkeld en vastgelegd om de integriteit van de gegevens te beschermen;
c) de computers en/of geautomatiseerde apparatuur adequaat wordt onderhouden;
d) er procedures zijn ontwikkeld en vastgelegd om de vastgelegde gegevens veilig op te slaan.
Toelichting:
Bij inventarisatie zijn computers belangrijk voor het systematisch vastleggen van o.a.:
- (bouw)tekeningen en plattegronden;
- foto’s;
- beschrijvingen van de waarnemingen bij het inventariseren;
- overige zaken (analyseresultaten etc.).
Daarnaast zijn er systemen in gebruik voor gegevensopslag via internet. Voor al deze zaken gelden de
punten a t/m d zonder meer. Juist omdat de digitale registratie en rapportage het traditionele geschreven
rapport meer en meer zal vervangen, is een zorgvuldige invulling van dit artikel van groot belang. Hierbij
moet ook aandacht uitgaan naar geheimhouding van gegevens (SC-540 par. 7). Denk daarbij aan regels
voor het gebruik van geheugensticks, beveiliging van draadloze netwerken, etc.

11.10.

Niet goed functionerende apparatuur

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven procedure voor de behandeling van defecte
apparatuur. Defecte apparatuur moet buiten bedrijf worden gesteld door afscheiding en/of duidelijke
labeling. De instelling moet nagaan of het werken met defecte apparatuur van invloed is geweest op
uitgevoerde inventarisaties.
11.11.

Registratie van apparatuurgegevens

Relevante gegevens van gebruikte apparatuur (zoals identificatie, kalibratie en onderhoud) moeten worden
vastgelegd.
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INVENTARISATIE METHODEN EN PROCEDURES

Een volledige asbestinventarisatie conform SC-540 kan gefaseerd worden uitgevoerd conform SC-540 par.
3.3.
Het eindproduct is een inventarisatierapport conform SC-540 Bijlage B par. 9. De beperkingen van een
asbestinventarisatierapport (zie SC-540 Bijlage B par. 7) moeten expliciet in het rapport worden
opgenomen.
12.1.

Inventarisatiemethoden

Een inventarisatiebedrijf moet haar methoden en procedures toepassen conform SC-540 Bijlage B.
12.2.

Uitvoeringsmethoden

Het inventarisatiebedrijf dient per inventarisatieproject te beschikken over een werkvoorschrift dat leidt tot
een passend inventarisatieplan inclusief checklijst (zie SC-540 Bijlage B).
Wanneer van toepassing, vereist dit een voldoende kennis van technieken om een representatieve
monsterneming te bewerkstelligen en om meetgegevens op de juiste wijze te verwerken en te interpreteren.
Toelichting:
Onder dit punt valt dus de technische beschrijving van het eigenlijke inventarisatieproces, de gebruikte
technieken, etc. Deze zaken zijn samengevat in bijlage B. Alle zaken die te maken hebben met de overige
punten die in dit certificatieschema worden genoemd, zijn uitgewerkt onder de betreffende hoofdstukken.
Waar dat voor de leesbaarheid strikt nodig is, wordt een aantal punten in deze bijlage herhaald, maar de
focus van bijlage B ligt geheel op de technische uitvoering.

12.3.

Niet genormeerde methoden

Wanneer het inventarisatiebedrijf genoodzaakt is om af te wijken van dit certificatieschema, dan moet de
alternatieve methode voor het doel geschikt zijn en volledig zijn beschreven.
Toelichting:
In principe wordt altijd SC-540 gevolgd. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat hiervan afgeweken
moet worden. In dat geval geldt dat deze afwijking volledig gemotiveerd en beschreven moet zijn.

12.4.

Beheer van de documentatie

Alle werkinstructies, normen of beschreven procedures, registratieformulieren, checklists en
referentiegegevens die van belang zijn voor het werk van het inventarisatiebedrijf, moeten up-to-date
gehouden worden en direct toegankelijk zijn voor het personeel.
12.5.

Beoordeling van de contracten

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een systeem om contracten of opdrachten te beoordelen en
garandeert dat:
a) Het opgedragen werk binnen het expertisegebied valt en dat voldaan kan worden aan de gestelde
eisen;
b) de eisen van de klant goed zijn omschreven en dat afwijkende omstandigheden en uitzonderingen
zodanig zijn beschreven dat deze ook voor het personeel dat de inventarisatie uitvoert zonder
meer duidelijk is;
c) de kwaliteit van de opgedragen inventarisatie conform het kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd;
d) afgerond onderzoek aan een eindcontrole onderworpen wordt om vast te stellen dat het
onderzoek conform de eisen is uitgevoerd.
Toelichting:
De formulering van de opdracht door de klant (b) c.q. de formulering van de offerte door het bedrijf en het
akkoord daarop van de klant kan niet strijdig zijn met SC-540. Denk daarbij aan toegang tot ruimten,
opgelegde beperkingen m.b.t. destructief onderzoek, goedkopere varianten, etc.

12.6.

Registratie van de inventarisatiegegevens

Waarnemingen en andere bij de inventarisatie verkregen gegevens moeten op een daartoe geschikte
manier worden opgeslagen om te voorkomen dat belangrijke gegevens verloren kunnen gaan.
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Zie voor specifieke eisen aan vastlegging en rapportage SC-540 Bijlagen B par. 9.
Zie voor archivering SC-540 par. 14.3.
Registratie, archivering en afhandeling van retour ontvangen evaluatieformulieren (zie SC-540 Bijlage B
par. 9.4) dienen zorgvuldig te geschieden.
12.7.

Gegevensoverdracht en berekeningen

Alle berekeningen en punten waarbij overdracht van gegevens plaatsvindt, moeten naar behoren
gecontroleerd worden (zie ook SC-540 par. 11.10).
12.8.

Veiligheid

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over beschreven veiligheidsinstructies voor het uitvoeren van
inventarisaties, waarbij tevens voldaan moet worden aan de eisen in wet- en regelgeving (zie ook SC-540
par. 10.5)
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13.

BEHANDELING VAN INVENTARISATIEOBJECTEN EN MATERIAALMONSTERS

13.1.

Identificatie

Het inventarisatiebedrijf draagt zorg voor een unieke codering van te inventariseren objecten en genomen
monsters, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.
Toelichting:
De unieke codering geldt voor de gebouwen, constructies en objecten en alle onderverdelingen naar
verdiepingen, bouw- of constructiedelen en materialen. Vastlegging op (digitale) foto’s kan daarbij een
nuttig hulpmiddel zijn.
Het is van belang dat deze eis ook duidelijk wordt overgebracht aan b.v. laboratoria die in opdracht van het
inventarisatiebedrijf monsters nemen van asbestverdachte materialen en die veelal een eigen systematiek
hanteren. Voorkom dat beide systemen conflicteren waardoor de traceerbaarheid van monsters nadelig
wordt beïnvloed.

13.2.

Afwijkingen

Elke duidelijke afwijking of onregelmatigheid die onder de aandacht van de inventariseerder wordt gebracht
of door de inventariseerder zelf wordt opgemerkt, moet voorafgaand aan de inventarisatie worden
vastgelegd. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het
object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant
alvorens tot inventarisatie over te gaan.
Toelichting:
Dit geldt bijvoorbeeld bij het inventariseren van ruimten die wel op tekening staan, maar op locatie niet voor
inventarisatie toegankelijk blijken te zijn en/of als er omstandigheden zijn waardoor de inventariseerder niet
ongestoord zijn werk kan doen.

13.3.

Voorbereiding

Het inventarisatiebedrijf moet vaststellen of alle noodzakelijke voorbereidingen aan het te inventariseren
object zijn getroffen.
Toelichting:
In het kader van een asbestinventarisatie worden het historisch onderzoek, het verzamelen van
bouwtekeningen en plattegronden en overige voorbereidende werkzaamheden als “voorbereiding”
beschouwd.

13.4.

Intact laten van de te inventariseren objecten

Het inventarisatiebedrijf moet over een procedure beschikken en maatregelen nemen om te voorkomen dat
het inspectieobject tijdens de inventarisatie wordt aangetast of beschadigd. Het inventarisatiebedrijf is
namelijk verantwoordelijk voor aantasting of beschadiging van het inspectieobject.
Toelichting:
Dit is van belang bij het uitvoeren van destructief onderzoek. Wanneer een te inventariseren bouwwerk,
object of constructie nog in gebruik is, zal geen destructief onderzoek kunnen plaatsvinden wanneer dit leidt
tot aantasting van de gebruiksfunctie. Dergelijk onderzoek moet worden uitgesteld tot kort voor sloop,
verbouwing of groot onderhoud. Het nemen van monsters van asbesthoudende materialen is een vorm van
noodzakelijk semi-destructief onderzoek. Voor monsterneming en de wijze waarop de bemonsterde plaatsen
na afloop worden geconserveerd, worden dan ook strikte eisen gesteld zoals vastgelegd in SC-540 Bijlage B.

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie
14.

BEHEER VAN GEGEVENS

14.1.

Registratiesysteem
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Het inventarisatiebedrijf moet alle voor het doel relevante waarnemingsresultaten vastleggen, in
overeenstemming met de geldende regels en voorschriften.
Toelichting:
Voor asbestinventarisaties geldt dat minimaal de normatief aangegeven zaken worden vastgelegd zoals
omschreven in SC-540 Bijlage B.

14.2.

Registraties

14.2.1. Blootstellingsgegevens
De werkgever moet de blootstellingsgegevens van blootgestelde werknemers registreren door vermelding
van de aard, de mate en de duur van de blootstelling. Deze gegevens moeten ter kennis gebracht worden
van de werknemer. De gegevens moeten in niet op individuen herleidbare vorm ter kennis worden gebracht
van de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan aan de betrokken werknemers. Het register moet
minstens 30 jaar na de laatste blootstelling worden bewaard.
14.2.2. Inventarisatie gegevens
De gegevens, vastgelegd in het kader van de uitgevoerde inventarisaties, moeten voldoende informatie
bevatten om hieruit eenduidige inventarisatieresultaten te kunnen afleiden.
14.3.

Archivering

Alle inventarisatierapporten moeten gedurende tenminste 10 jaar op een veilige plaats worden bewaard met
inachtneming van de met de klant overeengekomen geheimhouding, tenzij de wet anders voorschrijft.
Indien het bedrijf wordt beëindigd dienen de gegevens op een passende wijze met effectieve
terugvindbaarheid te worden opgeslagen.
Toelichting:
Informatie met belangrijke gezondheidsaspecten dient, conform de wet, minstens 40 jaar bewaard te
blijven.

15.
15.1.

INVENTARISATIERAPPORTEN
Inventarisatierapport (SC-540 Bijlage B par. 9)

Het werk dat door het inventarisatiebedrijf is uitgevoerd moet zijn vastgelegd in een inventarisatierapport
opgesteld conform SC-540 Bijlage B par. 9, dat vervolgens aan de opdrachtgever wordt verstuurd. De aard
van de inventarisatie, onderscheiden naar het rapport type A of type B (zie ook SC-540 par. 3.3), moet
expliciet in het rapport worden opgenomen.
In het asbestinventarisatierapport dienen verplicht opgenomen te zijn het evaluatieformulier (SC-540 Bijlage
B par. 9.4) en het document: Verplichtingen Opdrachtgever (SC-540 Bijlage B par. 9.5).
15.2.

Inhoud

Het inventarisatierapport moet alle resultaten van het inventarisatieonderzoek bevatten en de (eventuele)
conclusies die uit deze resultaten worden afgeleid, inclusief alle voor een juist begrip of interpretatie
benodigde gegevens. Al deze informatie moet eenduidig, correct en accuraat worden gerapporteerd
conform het in SC-540 Bijlage B par. 9 opgestelde format. Eventueel door onderaannemers aangeleverde
gegevens moeten in het rapport duidelijk als zodanig gekenmerkt zijn.

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie
15.3.
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Goedkeuring

Inventarisatierapporten moeten door een daartoe bevoegde persoon worden ondertekend of op andere
wijze van een goedkeuring worden voorzien.
Toelichting:
In de meeste gevallen zal dit de technische verantwoordelijke zijn (zie SC-540 par. 8.3). De ondertekenaar
moet het resultaat dus vakinhoudelijk kunnen beoordelen.

15.4.

Verbeteringen en aanvullingen

Correcties of toevoegingen aan een rapport moeten worden vastgelegd en onderbouwd met inachtneming
van de in dit hoofdstuk omschreven eisen.

Certificatieschema
Procescertificaat
Asbestinventarisatie
16.

blad 29 van 29

Identificatiecode:
SC-540 / 2007

UITBESTEDING

16.1.

Uitbesteding van inventarisaties

Wanneer een inventarisatiebedrijf enig onderdeel van de inventarisatie uitbesteedt, moet zij verzekeren en
kunnen aantonen dat de onderaannemer de werkzaamheden uitvoert conform SC-540 Bijlage B.
Toelichting
Het inventarisatierapport blijft de verantwoordelijkheid van het asbestinventarisatiebedrijf.

16.2.

Uitbesteding van overige diensten

Zie SC-540 par. 11.1
16.3.

Evaluatie van toeleveranciers/ uitbestedingsregister

Het inventarisatiebedrijf moet alle gegevens betreffende competentie, certificatie/accreditatie etc. van haar
onderaannemers bijhouden in een register.
16.4.

Beoordeling van de resultaten

Wanneer een inventarisatiebedrijf bepaalde specialistische taken uitbesteedt, moet zij toegang hebben tot
een ter zake kundig en ervaren persoon die een onafhankelijke beoordeling van de door deze
toeleverancier verkregen resultaten kan geven. De eindverantwoordelijkheid voor het uit te brengen
inventarisatierapport berust bij het inventarisatiebedrijf.

17.
17.1.

KLACHTEN EN BEROEP
Klachtenprocedure

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven procedure voor het omgaan met klachten
van klanten of andere partijen inzake de activiteiten van het bedrijf en/of klachten met betrekking tot
onvolledig uitgevoerde asbestinventarisaties (zie ook SC-540 Bijlage B par. 9.4).
Voor klachten die zijn ingediend via de certificerende instelling en die van invloed kunnen zijn op de
certificatie wordt verwezen naar de in SC-540 Bijlage S beschreven procedure (Zie ook SC-540 Bijlage F:
Wenken voor afnemer/opdrachtgever).
17.2.

Beroepsprocedure

Het inventarisatiebedrijf moet beschikken over een beschreven beroepsprocedure.
17.3.

Register

Er moet een register zijn van alle klachten, beroepsprocedures en de door het inventarisatiebedrijf
genomen acties.

18.

SAMENWERKING

Van een inventarisatiebedrijf wordt verwacht dat zij aantoonbaar actief participeert in het uitwisselen van
ervaringen met collega-bedrijven en dat zij een bijdrage levert aan het proces van verbetering en
standaardisatie.

