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SC-530 
 

Verklaring van uitgifte 
 
Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering 
SC-530:2011, conform Bureau Veritas Certification Reglement voor Procescertificatie afgegeven 
door Bureau Veritas Certification 
 
In het certificatieschema SC-530 zijn verwerkt de volgende wettelijke bepalingen: 

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27 a 

 
Bureau Veritas Certification verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van 
verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten 
en na een incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie 
vrij van bronnen met secundaire asbestvezelemissie, wordt uitgevoerd volgens de eisen van het 
certificatieschema  
 
Voor Bureau Veritas Certification  
 

    
 

Bureau Veritas Certification 
Bureau Veritas Certification 
Computerweg 2 
3821 AB Amersfoort 
Tel.: 088-4505500 
Fax: 088-4505599 

certificationadminnld@nl.bureauveritas.com 
www.bureauveritas.nl 
 
 
Identificatiecode SZW: G&VW/VW/11/9302 

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

 
 

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.     
Nadruk verboden                   Blad 1 van 2 

W. van der Ben 

Certification Manager 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ascert Procescertificaat Asbestverwijdering 
 
 

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever 
 

1. Bij de uitvoering van toezicht door certificatie-instelling, arbeidsinspectie, en/of gemeente dient de 
opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie; 

 
2.  Beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd 

plaats; 
 
3. De opdrachtgever zal het asbestverwijderingsbedrijf het volledige asbestinventarisatierapport 

conform SC-540 ter beschikking stellen overeenkomstig het gestelde in artikel 4.54a van het 
Asbestverwijderingsbesluit; 

 
4. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het verwijderingswerk een kopie van de volledige 

omgevingsvergunning voor het slopen ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf 
overeenkomstig het gestelde in artikel 10, lid 14.54a van het Asbestverwijderingsbesluit; 

 
5. De opdrachtgever (of de certificaathouder in naam van de opdrachtgever) zorgt ervoor dat een 

eindbeoordelingsinstelling de opdracht wordt verleend om na gereed komen van het 
asbestverwijderingswerk de eindbeoordeling uit te voeren; 

  Toelichting:  
  De opdrachtgever kan dit gedelegeerd hebben aan de opdrachtnemer 
 
6. De opdrachtgever stelt de bevindingen van controle schriftelijk ter beschikking aan het 

asbestverwijderingsbedrijf; 
 
7. Indien de bij de asbestverwijdering vrijkomende asbest of asbesthoudende producten niet 

rechtstreeks worden afgevoerd naar de daartoe ingericht stortplaats, dient dit te worden opgeslagen 
in een tussenopslag. De tussenopslag dient te voldoen aan het gestelde in de wet Milieubeheer. 
Wanneer de totale inhoud van de tussenopslag bij de daarvoor ingericht stortplaats wordt gestort, 
dient een kopie van het betreffende deel van projectregister tussenopslag samen met het 
stortbewijs aan de opdrachtgever van het asbestverwijderingswerk te worden gezonden (zie ook 
SC-530 par. 7.17); 

 
8. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige 

klachten met de certificatieinstelling. 
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