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INLEIDING

In het kader van de wettelijk verplichte certificatie in de asbestketen beheert de Stichting Certificatie Asbest de
certificatieschema’s. De certificatieschema’s worden gehanteerd door certificatie-instellingen, welke door de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek daartoe zijn aangewezen. Deze instellingen
verlenen de certificaten nadat is vastgesteld dat de kandidaat certificaathouder voldoet aan de eisen,
opgenomen in de desbetreffende certificatieschema’s.
In dit document wordt aangegeven aan welke lay-out en tekst eisen de certificaten dienen te voldoen.
2.

UITGANGSPUNTEN

Het certificaat is een drager van informatie, die van belang is voor de certificaathouder en degene die
gebruik maakt van de diensten van de certificaathouder.
Deze informatie dient minimaal te omvatten:
- Het onderwerp van certificatie;
- De identificatie en status van de certificaatverlener;
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode en plaats
- telefoon
- telefax
- e-mail
- website
- RvA logo en accreditatienummer
- Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking
- Verklaring van uitgifte
- De identificatie van de certificaathouder
Bedrijf:
Persoon:
- bedrijfsnaam
- naam
- adres
- adres
- postcode en plaats
- postcode en plaats
- telefoon
- geboortedatum
- telefax
- e-mail
- e-mail
- contactpersoon
- inschrijving KvK
-

De identificatie van de eisen waaraan door de certificaathouder wordt voldaan
De certificatieprocedure
Het CI- certificaatnummer
SCA-code van het certificaat
Datum eerste uitgifte
Datum uitgifte van het certificaat;
Vervaldatum van het certificaat
Het SCA Beeldmerk
Verwijzing naar SCA certificaatregister voor geldigheidscontrole
Wenken voor de werkgever/ afnemer c.q. drachtgever

Met deze uitgangspunten zijn modellen ingericht voor:
- SCA Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar
- SCA Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
- SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
- SCA Procescertificaat Asbestverwijdering
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SCA PERSOONSCERTIFICAAT DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR

SCA Persoonscertificaat
Deskundig Asbestverwijderaar
Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
−
−
−
−
−

bedrijfsnaam
adres
postcode en plaats
telefoon
telefax

− e-mail
− website
− RvA logo en accreditatienummer
− Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

−
−
−
−

Het CI- certificaatnummer
SCA-code
Datum uitgifte;
Vervaldatum

Dit SCA Persoonscertificaat is op basis van het certificatieschema SC-520 Deskundig
Asbestverwijderaar aug. 2006 conform het ABC-Certification Reglement voor
Persoonscertificatie uitgave …………afgegeven door ABC-Certification B.V.*
In het certificatieschema zijn de volgende bepalingen verwerkt:
− Arbeidsomstandighedenbesluit; artikel 4.54
− Arbeidsomstandighedenregeling; artikel 4.27 en artikel 4.28
ABC-Certification B.V.* verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de
certificaathouder voldoet aan de eisen ten aanzien van de kennis en vaardigheden
vastgelegd in bovengenoemd certificatieschema.
*Aanwijzingsbeschikking Minister SZW nr 7777777 d.d.
Namens ABC-Certification B.V.

prof. dr. ir. Abe Bestas
……………………

`

Gegevens van de certificaathouder

SCA beeldmerk
zie SC-800

Naam: …………………………..………..
Geb. datum: ………………………..……
Geb. plaats: ………………………….….

Verwijzing naar SCA Certificaat Register voor
geldigheidscontrole

Dit certificaat bestaat uit twee bladzijden
Nadruk verboden
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Wenken voor de werkgever.
-

Het persoonscertificaat geeft aan dat de certificaathouder in staat is gevaren te voorkomen die
door verspreiding van asbest kunnen worden veroorzaakt;
Het persoonscertificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat de certificaathouder beschikt
over voldoende kennis en ervaring voor het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens
en milieu bij asbestverwijdering;
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SCA PERSOONSCERTIFICAAT DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING

SCA Persoonscertificaat
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode en plaats
- telefoon
- telefax

-

e-mail
website
RvA logo en accreditatienummer
Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

-

Het CI- certificaatnummer
SCA-code
Datum eerste uitgifte
Datum uitgifte;
Vervaldatum

Verklaring van uitgifte
Dit SCA Persoonscertificaat is op basis van het SCA Certificatieschema Deskundig
Toezichthouder Asbestverwijdering SC-510 september 2005 conform het ABCCertification Reglement voor Persoonscertificatie uitgave ………afgegeven door ABCCertification B.V.
In het certificatieschema zijn verwerkt de volgende bepalingen:
- Arbeidsomstandighedenbesluit; artikel 4.54
- Arbeidsomstandighedenregeling; artikel 4.27 en artikel 4.28
ABC-Certification B.V.* verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de
certificaathouder voldoet aan de eindtermen vastgelegd in bovengenoemd
certificatieschema.
Namens ABC-Certification B.V.

prof. dr. ir. Abe Bestas
…….……………………

Certificaathouder

SCA beeldmerk

Naam

zie SC-800

Geboortejaar
-

Geboorte plaats

Verwijzing naar SCA-certificaatregister voor
geldigheidscontrole.

Dit certificaat bestaat uit twee bladzijden
Nadruk verboden
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Wenken voor de werkgever.
-

-

Het persoonscertificaat geeft aan dat de certificaathouder in staat is gevaren te voorkomen die
door verspreiding van asbest kunnen worden veroorzaakt;
Het persoonscertificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat de certificaathouder beschikt
over voldoende kennis en ervaring voor het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens
en milieu bij asbestverwijdering;
Voor gegeven werksituaties met risico’s door verspreiding van asbest dient de werkgever
voorwaarden te stellen met betrekking tot de houding en/of organisatorische eigenschappen van
de certificaathouder.
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SCA PROCESCERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIE

SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie
Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode en
- plaats
- telefoon
- telefax

-

e-mail
website
RvA logo en accreditatienummer
Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

-

Het CI- certificaatnummer
SCA-code
Datum eerste uitgifte
Datum uitgifte;
Vervaldatum

Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema SBC-BRL 5052 199806-01 (Asbestinventarisatie SC-540 augustus 2006) conform ABC Certification B.V.
Reglement voor Procescertificatie van februari1997 afgegeven door ABC Certification
B.V.
ABC Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat door de
certificaathouder verrichte asbestinventarisatie voldoet aan het in het bovengenoemde
certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid
en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.
Voor ABC Certification B.V.
Piet Alfabet
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
Certificaatregister op www.ascert.nl
Certificaathouder
bedrijfsnaam
adres
postcode en plaats
telefoon
telefax

e-mail
contactpersoon
inschrijving KvK

SCA beeldmerk
zie SC-800

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.
Nadruk verboden
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SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Wenken voor opdrachtgever
1
2
3
4

Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie;
Inspecties door de Certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats;
De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het
asbestinventarisatie bureau.
Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige
klachten met de certificatie-instelling.
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SCA PROCESCERTIFICAAT ASBESTVERWIJDERING

SCA Procescertificaat Asbestverwijdering
Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode en
- plaats
- telefoon
- telefax

-

e-mail
website
RvA logo en accreditatienummer
Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

- Het CI- certificaatnummer
- SCA-code
- Datum eerste uitgifte
- Datum uitgifte;
- Vervaldatum

Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema SBC-BRL 5050 199906-01 conform ABC Certification B.V. Reglement voor Procescertificatie van
februari1997 afgegeven door ABC Certification B.V.
ABC Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat door de
certificaathouder verrichte asbestverwijderingswerkzaamheden voldoen aan het in
bovengenoemd certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid,
arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.
Voor ABC Certification B.V.
Piet Alfabet
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
Certificaatregister op www.ascert.nl
Certificaathouder
bedrijfsnaam
adres
postcode en plaats
telefoon
telefax

e-mail
contactpersoon
inschrijving KvK

zie SC-800

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.
Nadruk verboden
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SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

Wenken voor de opdrachtgever

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie;
Toelichting:
In veel situaties treedt de deskundig toezichthouder, DTA-er, op als directe vertegenwoordiger van de
opdrachtgever op de projectlocatie.

2. Inspecties door de Certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats;
3. De opdrachtgever zal het asbestverwijderingsbedrijf het volledige asbestinventarisatie rapport,
1
conform SC-540 , ter beschikking stellen;
4. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het verwijderingswerk een kopie van de volledige
sloopvergunning ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf;
5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat aan een specifiek deskundig bureau, met RvA accreditatie, de
opdracht wordt verleend om na gereed komen van het asbestverwijderingswerk de eindcontrole
uit te voeren;
6. De opdrachtgever stelt de bevindingen van de controle schriftelijk ter beschikking aan het
asbestverwijderingsbedrijf;
7. De opdrachtgever blijft eigenaar van het vrijkomende asbesthoudende afval tot het moment dat
het is afgevoerd naar een stortplaats die de betreffende categorie(en) asbestbevattend afval
(bedrijfsafval en/of gevaarlijk afval) accepteert. Het bewijs daarvan is het stortbewijs waarover de
opdrachtgever dient te beschikken;
Toelichting:
Voor een asbestverwijderingswerk op Nederlands grondgebied dient het afval naar een Nederlandse
stortplaats te worden afgevoerd.

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

1

Tot het moment van kracht worden van het SCA Certificatieschema Asbestinventarisatie SC-540 dient aangehouden te
worden het certificatieschema gelezen te worden SBC-BRL 5052
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SCA Procescertificaat Asbestverwijdering
Certificatie-instelling ABC Certification B.V.
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode en
- plaats
- telefoon
- telefax

-

e-mail
website
RvA logo en accreditatienummer
Identificatiecode SZW Aanwijzingsbeschikking

- Het CI- certificaatnummer
- SCA-code
- Datum eerste uitgifte
- Datum uitgifte;
- Vervaldatum

Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema SBC-BRL 5050 199906-01 (Asbestverwijdering SC-530 augustus 2006) conform ABC Certification B.V.
Reglement voor Procescertificatie van februari1997 afgegeven door ABC Certification
B.V.
ABC Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door
de certificaathouder verrichte asbestverwijderingswerkzaamheden voldoen aan het in
bovengenoemd certificatieschema vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid,
arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.
Voor ABC Certification B.V.
Piet Alfabet
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA
Certificaatregister op www.ascert.nl
Certificaathouder
bedrijfsnaam
adres
postcode en plaats
telefoon
telefax

e-mail
contactpersoon
inschrijving KvK

SCA beeldmerk
zie SC-800

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.
Nadruk verboden
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SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

Wenken voor de opdrachtgever

9. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie;
Toelichting:
In veel situaties treedt de deskundig toezichthouder, DTA-er, op als directe vertegenwoordiger van de
opdrachtgever op de projectlocatie.

10. Inspecties door de Certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats;
11. De opdrachtgever zal het asbestverwijderingsbedrijf het volledige asbestinventarisatie rapport,
conform SC-540, ter beschikking stellen;
12. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het verwijderingswerk een kopie van de volledige
sloopvergunning ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf;
13. Door de opdrachtgever wordt aan een specifiek deskundig bureau, met RvA accreditatie, de
opdracht verleend na gereed komen van het asbestverwijderingswerk de eindcontrole uit te
voeren;
14. De opdrachtgever stelt de bevindingen van de controle schriftelijk ter beschikking aan het
asbestverwijderingsbedrijf;
15. De opdrachtgever blijft eigenaar van het vrijkomende asbesthoudende afval tot het moment dat
het is afgevoerd naar een stortplaats die de betreffende categorie(en) asbestbevattend afval
(bedrijfsafval en/of gevaarlijk afval) accepteert. Het bewijs daarvan is het stortbewijs waarover de
opdrachtgever dient te beschikken;
Toelichting:
Voor een asbestverwijderingswerk op Nederlands grondgebied dient het afval naar een Nederlandse stortplaats te
worden afgevoerd.

16. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige
klachten met de certificatie-instelling.
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