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Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat
Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement
afgegeven door Eerland 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
Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat
het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest,
asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette
constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk
afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van
asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de
eisen van het certificatieschema geschiedt.
Voor Eerland Certification B.V.

mr. M.M.A. Princen
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Wenken voor de gebruiker
1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de
toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd
onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport,
in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het
asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande
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. 7.14.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste
uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het
asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het
inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3);
7. 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 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico’s
dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te
volgen. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).
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