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Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Blad 1 van 2

Nadruk verboden

Procescertificaat 

Uitgereikt aan 

Scheffer Asbestsaneringen B.V.
Rondweg 82, 8091 XK, Wezep, Nederland

De Nederlandse Asbest Autoriteit, handelend onder de naam dNAA verklaart dat het 

Procesmanagementsysteem van bovengenoemde organisatie is beoordeeld en 

in overeenstemming werd bevonden met de eisen uit het Certificatieschema 

voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering  deel:

Asbestverwijdering

1. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in 

    risicoklasse 2 of 2A en;
2. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in 

    risicoklasse 2 of 2A, die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen,

wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het verwijderen van asbest zoals opgenomen in het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.
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Nadruk verboden

4. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het asbestverwijderingswerk een kopie van de volledige sloopmelding, 

sloopvergunning of omgevingsvergunning ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf overeenkomstig het 

gestelde in artikel 10, lid 14.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;

Procescertificaat Asbestverwijdering 

Uitgereikt aan 

Scheffer Asbestsaneringen B.V.
Blad 2 van 2

Verplichtingen voor de certificaathouder: 

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, ISZW, RUD, 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 het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie, ter beschikking stellen overeenkomstig het gestelde 

in artikel 4.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;

10. De certificaathouder geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid van het Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, door aan dNAA;

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;

6. De opdrachtgever stelt de bevindingen van de controle schriftelijk ter beschikking aan het 

asbestverwijderingsbedrijf;

7. Indien de bij de asbestverwijdering vrijkomende asbest of asbesthoudende producten niet rechtstreeks wordt 

afgevoerd naar de daarvoor ingerichte 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 ingerichte 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;

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

met de Certificatie-instelling;

9. De certificaathouder stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen 

veertien dagen na een aangetekend verzoek hiertoe;

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

Certificatie-instelling;

12. De certificaathouder blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.
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