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Overstap van CKI A naar CKI B (art. 4.5.2)
Bij een intrekking van een certificaat volgt de eis dat er gedurende een periode van
12 maanden geen nieuw certificaat mag worden aangevraagd.
Bij de overname van een certificaathouder gaan alle afwijkingen en verwijtbaar
achterstallige controles mee.
Dezelfde (rechts)persoon moet worden uitgelegd als dezelfde
bestuurder/aandeelhouder (lees: natuurlijke en/of rechtspersoon).
Verwijtbaar:
Conform par 5.2.3 (Periodieke beoordeling op projectlocatie tijdelijk niet mogelijk)
geldt:
Indien door omstandigheden het in tabel 5.2.2 aangegeven aantal beoordelingen
op projectlocatie over een periode van 12 maanden niet kan worden uitgevoerd,
dienen de ontbrekende aantallen in de direct daaropvolgende periode van 12
maanden alsnog te worden uitgevoerd. De CKI legt een dergelijke maatregel
schriftelijk in het dossier vast. Deze maatregel kan slechts één keer in 4
opeenvolgende perioden van 12 maanden worden toegepast.
Dit betekent dus dat alleen achterstallige projecten kunnen worden doorgezet als
dit niet eerder in de afgelopen 4 jaar is gebeurd.
Aanmelden werken bij SZW (Sc 530 7.14.5)
5.1 Toegang
Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze de certificaathouder toegang dient
te verlenen en/of informatie ter beschikking dient te stellen om toezicht door de
toezichthoudende en handhavende (overheids-)instellingen, waaronder de
certificatie-instelling, de nationale accreditatie-instantie en de Inspectie SZW,
mogelijk te maken.
1. De certificaathouder is verplicht medewerking te verlenen aan beoordelingen op
zowel kantoor, als op projectlocaties, door of vanwege de toezichthoudende en
handhavende (overheids-)instellingen waaronder de certificatie-instelling, de
nationale accreditatie-instantie en de Inspectie SZW.
2. De certificaathouder is verplicht de gegevens van een asbestwerk (inventarisatie
en verwijdering) t.b.v. beoordeling op locatie bekend te maken bij de
toezichthoudende en handhavende (overheids)instellingen.
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3. Het melden van een asbestinventarisatiewerk en daarmee de overdracht van de
relevante gegevens ervan, dient te geschieden met behulp van het Landelijk
Asbestvolgsysteem (LAVS) (www.asbestvolgsysteem.nl).
Sc-540 artikel 7.8.1 Melding van asbestinventarisatiewerk
Het bedrijf dient, vóór het begin van de uitvoering, de periode van het
asbestinventarisatie werk, te melden aan zijn CKI (SC-540 Bijlage A).
Daarnaast is in de Sc-540 aangegeven (artikel 5.1 ad 4) dat de
asbestinventarisatiebedrijven de verplichting hebben om inventarisaties aan te
melden bij het SZW. Deze melding kan lopen via het LAVS (vanaf moment in
werking treden. Tot die tijd is melding niet noodzakelijk).
Het doormelden van de inventarisatie aan SZW en het melden van de
geaccepteerde eindoplevering zijn als verplichting van het webportaal Inspectie
SZW opgenomen in de certificatieschema’s.
Het webportaal Inspectie SZW ondersteunt dit echter niet met een functionaliteit
en gezien de planning van de ontwikkeling van het LAVS is dit ook niet te
verwachten. Ook deze eis wordt pas operationeel nadat LAVS in werking treedt.
Sc-530 artikel 6.14.5 – 6.16.7 aan- en afmelding asbestverwijdering-werk
Wijze van melden wijzigt:
Melding van de geaccepteerde oplevering uit de Sc-530 uitsluitend via het LAVS
laten verlopen; dit betekent het laten vervallen van de zinsnede uit artikel 7.16.7
“Het bedrijf dient de geaccepteerde oplevering en daarmee het einde van jn het
asbestverwijderingswerk in het registratiesysteem Webportaal Arbeidsinspectie te
melden (zie par 7.14.5)”.

Deze zinsnede dient te worden vervangen door de volgende passage:

“Het bedrijf dient de oplevering en daarmee het einde van het
asbestverwijderingswerk in het LAVS in te voeren zodra dit beschikbaar is en
verplicht gesteld is”.
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Sc-540
Rapportage: art. 7.17
Mag na 1 februari 2012 met een asbestrapport van voor 1 februari worden gewerkt
(lees conform de oude Sc-540) ?
Ja, mits het rapport niet ouder is dan 3 jaar (en voorzien van een risicoklasse
indeling van SMA-rt).
Steeds vaker wordt in een inventarisatierapport een advies gegeven om een NEN
2991 uit te voeren. Welke verplichting geeft dit? Is dit niet vrijblijvend? Wel of niet
uitvoeren ?
De inventariseerder geeft hiermee aan dat er sprake is van besmettingsgevaar.
Hier dient de verwijderaar rekening mee te houden door te voorkomen dat zijn
medewerkers worden blootgesteld aan dit besmettingsgevaar. Een nader
onderzoek naar besmetting- en evt. blootstellingsgevaar is vereist.
onderstaande tekst wordt later ingevoegd
Mag het asbestinventarisatiebedrijf de NEN 2991 voorschrijven ?
Nee. Een NEN 2991 rapportage is niet verplicht en lang niet altijd noodzakelijk (alleen bij verwachte
ernstige besmetting).Een dergelijke aanbeveling moet worden onderbouwd:
* de doelstelling van de rapportage moet duidelijk zijn;
* Sc-540-bedrijf moet advies tot NEN 2991 aan opdrachtgever doen en niet overlaten aan het Sc530-bedrijf;
* beperk grijs gebied (wel/geen NEN advies) door gebruik checklist;
* beperk grijs gebied door bepalen omvang besmet gebied bijv. middels kleefmonsters;
* direct gevaar voor blootstelling: verplichte melding aan gemeente/opdrachtgever en eigenaar.

Moet een aanvullend type B-rapport van na 01 februari 2012 voldoen aan de eisen
van de Sc-540:2011 ?
Ja. De wijze van rapportage is voor type B vormvrij.
Geldt de eis van 10% steekproef voor alle werken ?
De verwijzing naar de representatieve steekproef (10%) is niet meer relevant.
Met het vervallen van de sloopvergunning/parapluvergunning is deze regeling niet
meer van kracht.
Artikel 7.17.2.1 Titelblad, verplicht de genoemde classificatie op te nemen.
Betekent dit dat er bij een onvolledige inventarisatie een ernstig blootstellingsrisico
is ?
De tekst van art. 7.17.2.1 in niet correct. Je moet aangeven volledig of onvolledig.
De volledigheid van een rapport is niet gerelateerd aan een besmetting, maar aan
de niet bereikbaarheid van een ruimte. De reden hiertoe dient dan ook expliciet te
worden aangegeven.
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De volgens artikel 7.17.2.8 sub j verplichte bijlage is volgens de tekst bijlage G;
moet dit bijlage F zijn?
7.17.2.8 moet inderdaad verwijzen bijlage F ipv G.
Intern beoordelaar: artikel 7.5.8
Wat zijn de eisen voor de intern beoordelaar in de nieuwe Sc-540 ?
Aantoonbare algemene kennis van de gezondheidsrisico’s bij asbest, wet- en
regelgeving, certificatieregelingen, persoonlijke beschermingsmiddelen, het
asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsproces etc. Met het beschikbaar
hebben van het Ascert-Diploma Asbestdeskundige ADK conform SC-570: versie 01,
datum 15-11-2011 is aan deze eisen voldaan. Het diploma is echter geen eis.
Mag de interne beoordeling ook door een collega i.p.v. door persoon met Sc-570
worden verricht ?
Ja, mits deze persoon voldoet aan de eisen die aan een intern beoordelaar worden
gesteld en niet direct betrokken is.
SMA-rt: artikel 3.4.7
Indien SMA-rt te eenvoudig is ingevuld en deze kan worden veranderd, mag dit ?
Een Sc-540 bedrijf heeft de plicht om SMA-rt naar eer en geweten goed in te
vullen.
Mocht SMA-rt niet passend zijn voor de situatie dan heeft de inventariseerder op
basis van 3.4.7. mogelijkheden om goed onderbouwd af te wijken van de SMA-rt.
Onafhankelijkheid
Mag het inventariseren en de eindcontrole door hetzelfde bedrijf plaats vinden ?
Ja, mits er sprake is van persoonsscheiding.
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Sc-530
Intern beoordelaar:
Wat zijn de eisen voor de intern beoordelaar in de nieuwe Sc-530 ?
Aantoonbare algemene kennis van de gezondheidsrisico’s bij asbest, wet- en
regelgeving, certificatieregelingen, persoonlijke beschermingsmiddelen, het
asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsproces etc. Met het beschikbaar
hebben van het Ascert-Diploma Asbestdeskundige ADK conform SC-570: versie 01,
datum 15-11-2011 is aan deze eisen voldaan. Het diploma is echter geen eis.
Mag de interne beoordeling ook door een collega i.p.v. door persoon met Sc-570
worden verricht ?
Ja, mits deze persoon voldoet aan de eisen die aan een intern beoordelaar worden
gesteld en niet direct betrokken is.
Opschalen
Mag je opschalen ?
Neerwaarts afwijken van de norm mag niet, tenzij via een arbodeskundige.
Opschalen mag dus wel.
Verpakking (7.15.10)
Welke eisen gelden nu t.a.v. de verpakking van asbest ?
Voor de korte termijn wordt als eis gesteld om aan te sluiten bij de formulering uit
bijlage H(40):
“0,2mm dikte of hightec poly-ethyleen”.
Daarnaast moet asbest lucht+vezeldicht (enkel) en dubbel verpakt zijn, dus:
binnen en buitenzak (zonder verplichte inliner).
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Sanctiebeleid
Afwijkingen van onderaannemer
Wordt de afwijking van een onderaannemer doorgezet ?
Conform de norm wordt de afwijking ‘doorgezet’ naar de uitbestedende partij.
Conform paragraaf 5.5.4. van de SC-530 wordt de uitbestedende partij de
gelegenheid gegeven om binnen twee weken op dit voornemen te reageren via een
zienswijze.
Nadat de zienswijze is ontvangen wordt beoordeeld of de uitgeschreven
afwijking(en) wel of niet worden toegevoegd aan de escalatieladder van B.
Bijlage H, Sc-540 eisen op projectlocatie:
Toetspunt 8: Waarnemingen en schetsen / tekeningen die de plaats en aard van
asbest aangeven worden niet vastgelegd, geregistreerd of gedocumenteerd.
Er wordt een cat 1 afwijking gegeven bij het bewust niet rapporteren van een
waarneming (is malversatie).
Bijlage H, Sc-530 eisen op projectlocatie:
Toetspunt 38: Het asbestafval / asbestbesmette afval is niet volledig onbeschermd
of de verpakking is niet vezeldicht. Wat wordt hier bedoeld ?
Volledig beschermd.
Toetspunt 63: De gebruikte filters van een ABM zijn niet correct gemarkeerd. welke
afwijking wordt gegeven ?
Niet juist afdoppen = cat 2
Niet juist markeren = cat 3
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