Wijzigingsvoorstellen procescertificatieschema versie 31 oktober 2018:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van wijzigingsvoorstellen voor het procescertificatieschema. Omdat in verband met accreditatie de WDAT (bijlage XIIIE: aanwijzingseisen CKI) komt te vervallen, zijn in het nieuwe
conceptcertificatieschema de bijlagen XIIIA en XIIIE samengevoegd tot 1 schema. We spreken dan nu voortaan over het “procescertificatieschema asbest”. De samenvoeging is voorbereid met afdeling certificatie van het ministerie van
SZW. Door de samenvoeging zijn artikelen uit bijlage XIIIE vernummerd.
Na besluit om onderstaande wijzigingen door te voeren zullen de wijzigingen in het procescertificatieschema worden opgenomen met de optie “wijzigingen bijhouden aan” en zal in de kantlijn het nummer worden geplaatst van het
bijbehorende wijzigingsvoorstel. Op deze wijze vormen deze tabel en de wijzigingen in het schema een traceerbaar geheel.
Groen gearceerd: geaccordeerd door CCvD ingediend / in te dienen bij SZW
Oranje gearceerd: geaccordeerd door werkkamer, te behandelen in CCvD
Geel gearceerd: te behandelen in Werkkamer.
Rood gearceerd is NIET overgenomen.
Blauw gearceerd: voornemen van SZW (Na U&H toets wordt de tekst definitief)

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Huidige tekst

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

1

CKI’s

14, 1e lid onder b

de DIA aantoonbaar één keer per
certificatiejaar met een half- en
volgelaatsmasker een erkende facefittest uitvoert volgens de Operational
Circular 282/28 – Fit Testing Of
Respiratory Protective Equipment
Facepieces;
De resultaten van de in het vierde lid
bedoelde controle worden door de DIA
geregistreerd.

Veel DIA’s beschikken niet over een
volgelaatmasker, omdat zij niet de werkzaamheden
uitvoeren waarvoor een volgelaatmasker nodig is.
Ook zijn er DIA’s die de monstername altijd met een
volgelaatmasker uitvoeren en niet over een
halfgelaatmasker beschikken.

Er tenminste één keer per 12 maanden een
erkende facefit-test is uitgevoerd volgens de
Operational Circular 282/28 – Fit Testing Of
Respiratory Protective Equipment Facepieces.

Exact zo overnemen.

Verwijzing is onjuist, vierde moet zesde zijn.

De resultaten van de in het zesde lid bedoelde
controle worden door de DIA geregistreerd.

Exact zo overnemen.

Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een
asbestinventarisatierapport op met daarin
een beschrijving van de asbesthoudende
materialen met inachtneming van de
reikwijdte, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld
in het tweede lid, onderdeel e, en met
daarin een beschrijving van het af te
bakenen gebied of de af te bakenen
ruimte bij de asbestverwijdering.
Registraties van de ingevolge het eerste
lid en tweede lid gegeven instructies zijn
op de projectlocatie aanwezig, waarbij de
inhoud van de instructie en de namen
van degenen die instructie ontvangen
hebben zijn vastgelegd.

Een beschrijving van het af te bakenen gebied of af
te bakenen ruimte is te beperkend voor het
verwijderingsbedrijf. Bedoeld is hier de reikwijdte.
Op basis van de reikwijdte bepaalt het
verwijderingsbedrijf de plaatsen van de afzettingen.
Deze eis staat al eerder in de zin, dus het laatste
deel van de zin kan vervallen.

Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een
asbestinventarisatierapport op met daarin een
beschrijving van de asbesthoudende
materialen met inachtneming van de reikwijdte,
bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de
geschiktheid, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel e.

Exact zo overnemen.

Dit lid gaat over registraties van instructies van de in
het 1e en 2e lid genoemde personen. Voor de in het
eerste lid genoemde personen is dit terecht. Die
betreden het werkgebied. De in het tweede lid
genoemde personen zijn echter indirect betrokken
en veelal bewoners. Het is ondoenlijk en ook niet
nuttig om van deze mensen een handtekening te
vragen over de gekregen instructies.
De registratieverplichting alleen laten gelden voor
de in het eerste lid genoemde doelgroep
Wat wordt in dit artikel bedoeld met
arbeidsmiddelen? Volgens de definitie zijn
arbeidsmiddelen alle hulpmiddelen variërend van
eenvoudig gereedschap tot machines en
componenten van procesinstallaties. PBM’s zijn in
deze definitie geen arbeidsmiddelen en hiervoor is
artikel 34 van toepassing. In artikel 33 staat
opgenomen dat arbeidsmiddelen moeten voldoen
aan de eisen in bijlage 1 (7.11.3). In deze bijlage
zijn ook de eisen van de PBM’s opgenomen. In
artikel 34 ontbreekt de eis om te voldoen aan de
eisen van bijlage 1, waarmee er dus feitelijk geen
(keurings)eisen zijn benoemd voor PBM’s

Registraties van de ingevolge het eerste lid
gegeven instructies zijn op de projectlocatie
aanwezig, waarbij de inhoud van de instructie
en de namen van degenen die instructie
ontvangen hebben zijn vastgelegd.

Registraties van de inhoud van de instructies
die ingevolge het eerste lid en tweede
gegeven zijn, zijn op de projectlocatie
aanwezig, waarbij tevens de namen van
degenen, bedoeld in het eerste lid, die
instructie ontvangen hebben zijn vastgelegd.

3. De keuring van de PBM’s die op basis van
hoofdstuk 8 van het besluit ter beschikking
gesteld worden voor asbestverwijdering vindt
plaats overeenkomstig de criteria en frequentie
van bijlage 1.

3. De keuring van de
adembeschermingsmiddelen die op basis van
hoofdstuk 8, afdeling 1 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking
gesteld worden vindt plaats overeenkomstig de
criteria en frequentie van bijlage 1.

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017

2

3

CKI’s
Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017
Ascert

18, 7e lid

22, 1e lid

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017

4

CKI’s

29, 3e lid

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017
5

TUV

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017

Artikel 33 /34

1.Het asbestverwijderingsbedrijf beschikt
over passende faciliteiten en
arbeidsmiddelen voor alle uit te voeren
werkzaamheden.
2.Het asbestverwijderingsbedrijf stelt aan
de werknemers de faciliteiten en
arbeidsmiddelen ter beschikking die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
een asbestverwijdering.
3.De arbeidsmiddelen voor de uitvoering
van de asbestverwijdering verkeren in
goede staat.
4.Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er
voor dat de arbeidsmiddelen die worden
ingezet bij het verwijderen van asbest
geschikt zijn voor de functie waarvoor ze
worden ingezet.

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Huidige tekst

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

6

CKI’s

43 3e lid onder d

tijdens de asbestverwijdering wordt in het
containment een onderdruk van ten
minste 20 Pascal in stand gehouden.
Indien er geen saneringsactiviteiten
worden uitgevoerd mag de onderdruk
worden
verlaagd naar ten minste 10 Pascal met
een ventilatievoud van ten minste 4, mits
daarvoor een gegronde reden bestaat en
deze reden in het werkplan beschreven
is;
6.Tijdens de verwijdering van spuitasbest
dat in risicoklasse 2A is ingedeeld wordt
de asbestvezelconcentratie buiten het
containment gemeten en wordt de
asbestvezelconcentratie in het
containment gemeten volgens de
methode in de NEN 2939

Wat is een gegronde reden? Als vastgesteld is dat
dit een veilige waarde is als er geen
saneringsactiviteiten worden uitgevoerd
(randvoorwaarde!), waarom dan nog een gegronde
reden vermelden?
Laatste deel van de zin schrappen

tijdens de asbestverwijdering wordt in het
containment een onderdruk van ten minste 20
Pascal in stand gehouden. Indien er geen
saneringsactiviteiten worden uitgevoerd mag
de onderdruk worden verlaagd naar ten minste
10 Pascal met een ventilatievoud van ten
minste 4. Deze verlaging is niet toegestaan in
de periode tussen de shifttijden;

Exact zo overnemen.

Eisen aan metingen tijdens de sanering van
spuitasbest , Wat wordt er verstaan met metingen
tijdens de verwijdering, is dit dagelijks, of bij
aanvang. Per containment, per saneringslocatie, of
per bron? En indien dit laatste geldt deze dan voor
de gehele projectlocatie of dient deze te worden
herhaald en met welke interval?

Nog geen besluit.
Voornemen is om dit te beperkt te laten tot
spuitasbest en te beperken tot alleen binnen
het containment te meten.

Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er
voor dat:
a. het asbesthoudende materiaal zo
spoedig mogelijk wordt verpakt in een
niet-luchtdoorlatende verpakking van
zodanige dikte en sterkte dat deze niet
scheurt;
b. de verpakking wordt voorzien van
aanduidingen overeenkomstig artikel 7
van het Productenbesluit asbest;
c. verwijdering van het verpakte
asbesthoudend materiaal uit het
containment geschiedt via een
materiaalsluis;
d. voordat het verpakte asbesthoudende
materiaal uit het werkgebied wordt
verwijderd de verpakking wordt gereinigd;
en
e. het verpakte asbesthoudend materiaal
buiten het werkgebied wordt opgeslagen
op een alleen voor bevoegde personen
toegankelijke locatie.
Geen. SC 530: Minimaal 40 jaar
archivering van alle individuele
arbeidsgezondheidskundige gegevens
van de werknemers, direct betrokken bij

1. het niet of niet juist verpakken van asbest afval
conform art. 44.1.a-c resulteert in een Cat. 3
afwijking terwijl als je het afval wel verpakt maar de
verpakking niet goed reinigt conform art. 44.1.d een
Cat. 2 afwijking volgt…
Als er een gat in de verpakking van verpakt afval zit
is er kans op emissie net zo goed als er kans op
emissie is bij het niet reinigen van de verpakking.
2. De in B benoemde etiketteringsplicht geldt
eigenlijk niet voor producten die onder de
werkingssfeer van het asbestverwijderingbesluit
vallen. In het productenbesluit is aangegeven dat
als een product (ook) crocidoliet bevat het etiket
anders moet zijn. Dat is lastig omdat de afvalzakken
die notering niet kennen en dit voor afval ook
zinloos is. Tekst aanpassen, niet meer verwijzen
naar productenbesluit

6. Tijdens de verwijdering van spuitasbest en
leidingisolatie dat in risicoklasse 2A is
ingedeeld wordt de asbestvezelconcentratie
buiten elk containment gemeten en wordt de
asbestvezelconcentratie in elk containment
gemeten volgens de methode in de NEN 2939
waarbij:
a. tenminste 3 concentratiemetingen worden
verricht die representatief zijn voor de
blootstelling van medewerkers in elk
containment;
b. tenminste 3 concentratiemetingen worden
verricht die representatief zijn voor de
blootstelling van medewerkers buiten elk
containment;
c. direct adequate maatregelen worden
genomen om de blootstelling te verlagen
indien uit de metingen blijkt dat de concentratie
aan asbestvezels binnen het containment
boven de toetswaarde ligt, waarbij technische
maatregelen prevaleren boven
organisatorische maatregelen; en
d. direct adequate maatregelen worden
genomen om de blootstelling te verlagen
indien uit de metingen blijkt dat de concentratie
aan asbestvezels buiten het containment
boven de grenswaarde ligt, waarbij technische
maatregelen prevaleren boven
organisatorische maatregelen.
Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor
dat:
a. het asbesthoudende materiaal zo spoedig
mogelijk wordt verpakt;
b. verpakking plaats vindt in een nietluchtdoorlatende verpakking van zodanige
dikte en sterkte dat deze niet scheurt;
c. de verpakking is voorzien van een
asbestgevaaretiket;
d. verwijdering van het verpakte
asbesthoudend materiaal uit het containment
geschiedt via een materiaalsluis;
e. voordat het verpakte asbesthoudende
materiaal uit het containment wordt verwijderd
de verpakking wordt gereinigd; en
f. het verpakte asbesthoudend materiaal buiten
het werkgebied wordt opgeslagen op een
alleen voor bevoegde personen toegankelijke
locatie.
(Waarbij de nieuw toegevoegde B een cat. 2
afwijking is).
6. het asbestverwijderingsbedrijf registreert per
medewerker die bloot staat aan asbest de aard
en duur van arbeid, alsmede de aard van de
blootstelling en het type gebruikte

6. Het asbestverwijderingsbedrijf registreert
van iedere werknemer die in verband met de
arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof de
aard en de duur van de arbeid, alsmede de

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017

7

TUV

43, 6e lid

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: schriftelijke 9-42018

8

CKI’s

44 1e lid a-c

Akkoord:
WK: 19-09-2017
CCvD: 11-10-2017

9

Werkkamer

47, 6e lid (nieuw lid)

Deze eis is niet meer specifiek opgenomen in de
regeling. Werkkamer verzoekt deze eis weer terug
te plaatsen.

Exact zo overnemen.

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD:
10

CKI’s
CKI’S niet akkoord met
schrappen 4.
Niet Akkoord:
WK: schriftelijk 9-4-2018

Artikel 34

CCvD: schriftelijk 9-42018

11

SZW

Artikel 6, 2e lid
Artikel 24, 2e lid

Huidige tekst
het asbestverwijderen, waarbij de aard
en de duur van de arbeid, alsmede de
mate van blootstelling (vastgelegd in het
logboek) worden vermeld;
1. Het asbestverwijderingsbedrijf draagt
er zorg voor dat in aanvulling op de
algemene verplichtingen inzake
persoonlijke beschermingsmiddelen op
grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van
het besluit aan de volgende eisen is
voldaan:

2. Het asbestinventarisatiebedrijf heeft
ten minste één DIA die werkzaam is op
basis van een arbeidsovereenkomst en
realiseert in de certificatiejaren na
verkrijging van het procescertificaat ten
minste 50 asbestinventarisatierapporten
per jaar.

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

adembeschermingsmiddelen en archiveert
deze gegevens voor tenminste 40 jaar

mate van de blootstelling en het type gebruikte
adembeschermingsmiddel en archiveert deze
gegevens ten minste 40 jaar.

a. Bij gebruik van niet betreedbare containments en
glovebags wordt geen adembescherming toegepast
omdat sprake is van een afscheiding tussen mens
en bron. Artikel 34 echter stelt gebruik van ABM
verplicht, ook in die gevallen. Daar moet een nadere
specificatie van komen.
b. Ook moet gewaarborgd zijn dat als een techniek
wordt toegepast waarbij de bron van de
medewerker wordt gescheiden, zeker gesteld is dat
de medewerker niet blootgesteld wordt aan asbest
boven de grenswaarde.
De minimale omvang is nooit door Ascert
voorgesteld. SZW heeft in het kader van
stroomlijnen van de eisen voor inventariseerders en
verwijderaars een minimum aan ervaring op willen
leggen waaruit 50 rapporten is gekomen. Achteraf is
SZW van mening dat deze eis wat hen betreft weer
kan vervallen. In de werkkamer is een voorstel voor
50 meldingen gedaan, maar ook deze 50 is
discutabel. Verzoek is om dit deel van de eis te
laten vervallen. Daarentegen moet wel duidelijk zijn
dat het een arbeidsovereenkomst is tussen de DIA
en het inventarisatiebedrijf. Dat laatste geldt ook
voor het verwijderingsbedrijf.
Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca100 naar schema

Geen wijziging
Dit is een bepaling die het gevolg is van een
door SZW genomen besluit inzake “niet
betreedbare containments” die is
geïntroduceerd zonder goedkeuring door
CCvD. Het is dan ook aan SZW om hier een
nadere duiding aan te geven.

1. Indien een DAV-1, DAV-2 of DTA kan
blootstaan aan een asbestvezelconcentratie
hoger dan de toepasselijke grenswaarde,
draagt het asbestverwijderingsbedrijf er zorg
voor dat, in aanvulling op de algemene
verplichtingen inzake persoonlijke
beschermingsmiddelen op grond van
hoofdstuk 8, afdeling 1, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, aan de
volgende eisen is voldaan:

2. Het asbestinventarisatiebedrijf heeft ten
minste één DIA die werkzaam is op basis van
een arbeidsovereenkomst tussen de DIA en
het asbestinventarisatiebedrijf.

Exact zo overnemen.

b. deze personen niet direct betrokken zijn ten
opzichte van het door hen beschouwde proces
of onderdelen van het kwaliteitssysteem of
personen.

b. deze personen niet direct betrokken zijn bij
het door hen beschouwde proces en de door
hen beschouwde onderdelen van het
kwaliteitssysteem en een onafhankelijke
positie hebben ten opzichte van de door hen
beschouwde personen.

2. Het asbestverwijderingsbedrijf realiseert ten
minste 70 pakdagen per jaar en heeft ten
minste één DTA die werkzaam is op basis van
een arbeidsovereenkomst tussen de DTA en
het asbestverwijderingsbedrijf.

12

CCvD
Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

Artikel 12, 4e lid
onder b
Artikel 32, 4e lid
onder b

b. deze personen een onafhankelijke
positie hebben ten opzichte van de door
hen beschouwde onderdelen van het
kwaliteitssysteem of personen.

13

CCvD

Artikel 18, 3e lid
Artikel 40, 1e lid

uiterlijk

Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca100 naar schema

Woord “uiterlijk” vervangen door “tenminste”

Exact zo overnemen.

14

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
CCVD

Artikel 43, 3e lid
onder e

e. de onderdruk in het containment

Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca100 naar schema

Exact zo overnemen.

Artikel 49, 3e lid

3. De in het tweede lid, onderdeel a tot
en met e, bedoelde deskundigen voldoen
aan de volgende algemene eisen:
a. zij zijn in staat zich in woord en
geschrift doeltreffend in de Nederlandse
taal uit te drukken;
b. zij kunnen onafhankelijk en zelfstandig
handelen;
c. zij beschikken over voldoende
communicatieve en contactuele
vaardigheden voor de uitoefening van
hun taken;
d. zij zijn in staat te verantwoorden hoe
zij tot hun oordeel zijn gekomen;
e. zij zijn in staat om tijdens audits
regelend en besluitvaardig op te treden;

e. de onderdruk in het containment wordt
continue gemeten en:
10. tenminste 1 keer per uur geregistreerd als
de onderdrukwaarde gelijk is aan of boven de
minimaal vereiste onderdruk is;
20. tenminste 1 keer per minuut geregistreerd
als de onderdrukwaarde onder de minimaal
vereiste onderdruk is en;
30. de onder 10 en 20 genoemde registraties
zijn op de werklocatie aantoonbaar.
Geen wijziging noodzakelijk. Want in lid 3
worden die eisen specifiek toegewezen aan de
in lid 2 genoemde functies. En daar staat
onder c en de de projectauditoren genoemd.
Dus hoeft dat niet meer in lid 5 en 6.

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

15

RVA, TK-PSN-05

wordt continu gemeten en continu
geregistreerd

In artikel 3 van bijlage XIIIe (let op: nu 49) zijn in lid
3 algemene eisen voor auditor, reviewer en
certificatiebeslisser opgenomen. In lid 4 wordt voor
de vestigingsauditor en de reviewer expliciet
vermeld dat de eisen in lid 3 gelden. In lid 7 wordt
vermeld welke eisen van lid 3 van toepassing zijn
op de certificatiebeslisser. Het is niet duidelijk of alle
eisen uit lid 3 van toepassing zijn op de
projectauditor. In lid 5 en lid 6 is daarover niets
vermeld.

Geen wijziging in teksten

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

RVA, TK-PSN-06

RVA, TK-PSN-07

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

5. Voor beoordelingen als bedoeld in dit
certificatieschema kan een derde partij
worden ingehuurd, mits:
a. de certificerende instelling een
overeenkomst met deze derde partij heeft
gesloten; en
b. de derde partij de werkzaamheden
waarvoor hij is ingehuurd niet laat uitvoeren
door een derde.
Exact zo overnemen.

Artikel 48, 5e lid

5. Beoordelingen als bedoeld in deze
regeling kunnen worden uitbesteed aan
een derde partij, mits:
a. de certificerende instelling een
overeenkomst met deze derde partij heeft
gesloten; en
b. de derde partij de werkzaamheden niet
uitbesteedt.

De CI moet volgens lid 1a van artikel 2 van bijlage
XIIIe (let op nu 48) voldoen aan de eisen in ISO
17065. Deze eis wordt niet gesteld aan een derde
partij, waaraan de CBI beoordelingen mag
uitbesteden.

5. Voor beoordelingen als bedoeld in deze
regeling kan een derde partij worden
ingehuurd, mits:
a. de certificerende instelling een
overeenkomst met deze derde partij heeft
gesloten; en
b. de derde partij de werkzaamheden niet
uitbesteedt.

Artikel 13, 2e lid

3. De arbeidsmiddelen voor de
asbestinventarisatie van het
asbestinventarisatiebedrijf verkeren in
een goede staat.

CBI’s zijn van mening dat de begrippen “goede
staat” in 13.2 van XIIIa, “relevante waarnemingen”
in 19.7 van XIIIa, “onder begeleiding” in 27.b van
XIIIa en “relevante documenten’ in 38.d van XIIIa
voldoende zijn gespecificeerd om een adequate
beoordeling mogelijk te maken. Dit zijn de punten
10, 12, 24 en 30 van TK TBE-01 uit de beoordeling
van de vorige versie van bijlage XIIIa.
De ervaring leert dat dergelijke begrippen niet
eenduidig zijn en tot discussies met CBI’s leiden
over de invulling van dergelijke eisen.

3. De arbeidsmiddelen voor de
asbestinventarisatie van het
asbestinventarisatiebedrijf verkeren in een
dusdanig goede staat dat de
asbestinventarisatiewerkzaamheden veilig
kunnen worden uitgevoerd.

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

17

Motivatie probleem en oplossing

f. zij hebben gedegen kennis van de
toepasselijke regelgeving;
g. zij hebben met goed gevolg een door
het International Register of Certificated
Auditors erkende cursus auditleider
gevolgd; en
h. zij zijn in het bezit van het DiplomaADK dat niet langer dan 36 maanden
geleden is behaald of van het certificaat
Asbestdeskundige (ADK).

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

16

Huidige tekst

Artikel 19, 7e lid
7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er
voor dat relevante waarnemingen en
andere bij de asbestinventarisatie
verkregen gegevens tijdens de
inventarisatie worden geregistreerd.
Artikel 27 onder b
Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
Artikel 38 onder d

b. de DAV-1 op de projectlocatie onder
begeleiding van een DAV-2 of DTA laat
werken, waarbij deze DAV-2 of DTA
geen andere DAV-1 begeleidt; en

b. de DAV-1 op de projectlocatie onder directe
begeleiding en toezicht van een DAV-2 of DTA
laat werken, waarbij deze DAV-2 of DTA geen
andere DAV-1 begeleidt; en

d. het logboek en overige relevante
documenten.

18

RVA, TK-PSN-08

RVA, TK-PSN-09

d. het logboek en overige documenten die voor
de uitvoering van het
asbestverwijderingsproces vereist of
noodzakelijk zijn.

Artikel 67

De certificerende instelling houdt een
minimale beoordelingstijd aan van:
a. 4 uur voor een beoordeling van het
kwaliteitssysteem bij initiële certificatie;
b. 8 uur voor een beoordeling van een
vestiging bij initiële certificatie;
c. 4 uur voor elke
projectlocatiebeoordeling bij initiële
certificatie;
d. 8 uur voor een periodieke beoordeling
van een vestiging tijdens de looptijd van
het procescertificaat;
e. 4 uur voor een periodieke beoordeling
van een projectlocatie tijdens de looptijd
van het procescertificaat; en
f. 8 uur voor een beoordeling bij een
hercertificatie.

In artikel 20 van bijlage XIIIe (let op nu 67) is de
minimale tijdsbesteding door de CBI opgenomen.
Voor de initiële beoordeling is opgenomen 4 uur
voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem en 8
uur voor de beoordeling van een vestiging. In de
paragrafen 4 en 5 van bijlage XIIIa zijn de eisen
voor asbestinventarisatiebedrijven en
asbestverwijderingsbedrijven opgenomen.
Onderdeel daarvan is een kwaliteitssysteem.
Het is onvoldoende duidelijk of de 4 uur voor
beoordeling van het kwaliteitssysteem onderdeel
uitmaken van de 8 uur voor de
vestigingsbeoordeling of dat deze 4 uur naast de 8
uur per vestiging moeten worden besteed.

b. 8 uur voor een beoordeling van een
vestiging bij initiële certificatie, waarvan de
onder a. genoemde 4 uur onderdeel is;

b. 8 uur voor een beoordeling van een
vestiging bij initiële certificatie, waarvan de in
onderdeel a genoemde beoordelingstijd van 4
uur van het kwaliteitssysteem deel uitmaakt;

Artikel 49

Geen. (In lid 4 in 1 adem genoemd met
de auditor, deze hier verwijderd en een
“eigen” regel (8) gegeven.

In artikel 3 van bijlage XIIIe is in lid 7 (let op: nu 49)
opgenomen dat de certificatiebeslisser niet direct
betrokken mag zijn bij de uitgevoerde audits. Voor
de reviewer is een dergelijke eis niet expliciet

7. Een reviewer voldoet aan de in het derde lid
genoemde eisen en heeft:
a. onder toezicht van een gekwalificeerde
kantoorauditor minimaal tien vestigingsaudits

7. Een reviewer heeft:
a. onder toezicht van een gekwalificeerde
kantoorauditor minimaal vijf vestigingsaudits
uitgevoerd bij een asbestinventarisatiebedrijf of

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
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7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor
dat waarnemingen en andere bij de
asbestinventarisatie verkregen gegevens die
noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen
van een geschikt asbestinventarisatierapport
tijdens de inventarisatie worden geregistreerd.

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Huidige tekst

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
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Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

opgenomen, waardoor gesuggereerd wordt dat de
reviewer wel betrokken mag zijn bij de uitgevoerde
audits. Dit is in strijd met 7.5.1 van ISO 17065.

uitgevoerd bij respectievelijk een
asbestinventarisatiebedrijf of een
asbestverwijderingsbedrijf; en
b. geen directe betrokkenheid bij de
uitgevoerde audits waarover de review
plaatsvindt.

een asbestverwijderingsbedrijf; en
b. geen directe betrokkenheid bij de
uitgevoerde audits waarover de review
plaatsvindt.

20

RVA, TK-PSN-10

Artikel 48, 7e lid

geen

7. Tenminste de initiële certificaties en de hercertificatieprocessen worden gereviewd

7. Ten minste de initiële certificaties en de hercertificatieprocessen worden onderworpen aan
een review.

21

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
RVA, TK-PSN-11

In bijlage XIIIe wordt de functie/rol van reviewer
genoemd. Nergens in deze bijlage wordt verder
vermeld wat het review-proces inhoud en op welk
moment in het proces reviews plaatsvinden.

Artikel 59 1e lid

d. de vestigingsplaats van de
certificaathouder;
g. de naam van de certificerende
instelling die het certificaat heeft
verleend;

In artikel 13 van bijlage XIIIe (let op:nu 59) is
opgenomen welke gegevens op het
procescertificaat moeten worden vermeld. Dit artikel
suggereert dat de bedrijfsnaam en vestigingsplaats
van de certificaathouder en de naam van de CBI
voldoende zijn, terwijl ISO 17065 ook de adressen
van de certificaathouder en de CBI eist. Dit geldt
ook voor het plaatsen van een handtekening of een
ander autorisatiemerk, dat wordt geëist in ISO
17065

d. het adres en de vestigingsplaats van de
certificaathouder;
g. de naam, het adres en de vestigingsplaats
van de certificerende instelling die het
certificaat heeft verleend;
3. het certificaat wordt door de certificerende
instelling ondertekend of van een ander
autorisatiekenmerk voorzien.

Exact zo overnemen.

Artikel 38 onder b

b. het geldige
asbestinventarisatierapport, bedoeld in
artikel 22, dat betrekking heeft op de te
verrichten asbestverwijdering

In het artikel wordt een asbestinventarisatie
verplicht gesteld, maar als er een vrijstelling is voor
de inventarisatieplicht, dan hoeft er geen
asbestinventarisatierapport te zijn als voorwaarde
voor een legale sanering.

b. het geldige asbestinventarisatierapport,
bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op
de te verrichten asbestverwijdering, tenzij het
een asbestverwijdering betreft waarvoor een
wettelijke vrijstelling op de inventarisatieplicht
geldt;

b. het geldige asbestinventarisatierapport,
bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op
de te verrichten asbestverwijdering, tenzij
sprake is van een in artikel 4.54a van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
uitzondering op deze verplichting;

Artikel 20, 1e lid

1. Het asbestinventarisatiebedrijf draagt
er zorg voor dat van elk aangetroffen
type asbestverdacht materiaal een
representatief monster wordt genomen.
Deze verplichting geldt niet bij objecten
waarvan uit geraadpleegde documentatie
aantoonbaar blijkt:

Het gaat niet om aangetroffen, maar aanwezig. Dat
is de inspanningsverplichting. Dit kan bij
sanctionering van een gemiste bron tot
onduidelijkheid leiden. Als je iets niet aantreft kun je
er ook geen monster van genomen hebben.

1. Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er
zorg voor dat van elk aanwezige type
asbestverdacht materiaal een representatief
monster wordt genomen. Deze verplichting
geldt niet bij objecten waarvan uit
geraadpleegde documentatie aantoonbaar
blijkt:

Exact zo overnemen.

Artikel 20, 6e lid.

6. Het asbestinventarisatiebedrijf laat
een monster als bedoeld in het
eerste lid analyseren overeenkomstig
de NEN 5896 door een door de Raad
voor Accreditatie voor deze
verrichting geaccrediteerd
laboratorium.

Door monster niet te specificeren als
materiaalmonster, wordt ook toegestaan
kleefmonsters met lichtmicroscopie te laten
analyseren. Dat is onwenselijk omdat dit geen
betrouwbare uitslag geeft.
In artikel 21 is de analyse van kleefmonsters wel
juist verwoord. Duidelijker om hier materiaalmonster
te specificeren.

6. Het asbestinventarisatiebedrijf laat een
materiaalmonster als bedoeld in het eerste lid
analyseren overeenkomstig de NEN 5896 door
een door de Raad voor Accreditatie voor deze
verrichting geaccrediteerd laboratorium.

Exact zo overnemen.

Artikel 47, 5e lid

5. Het asbestverwijderingsbedrijf
voert het begeleidingsbiljet en de
documenten met betreffende
stortgegevens waaronder het gewicht
van het afgevoerde asbest binnen
twee weken na de
eindbeoordeling in het LAVS.

Wat opvalt, vanuit het gedachtegoed van
LAVS, dat er in het schema geen verplichting
is voor de verwijderaar om aan te geven of de
bronnen ook zijn verwijderd of niet. Daarmee
wordt de status van het asbest in het LAVS
actueel. Als dat niet verplicht is en niet wordt
ingevoerd verliest LAVS een belangrijk deel
van zijn waarde.

5. Het asbestverwijderingsbedrijf voert in LAVS
in of de bron is verwijderd en upload het
begeleidingsbiljet en de documenten met
betreffende stortgegevens waaronder het
gewicht van het afgevoerde asbest binnen
twee weken na de eindbeoordeling in het
LAVS.

Zie punt 37. Twee wijzigingsvoorstellen
over hetzelfde onderdeel

Artikel 6 en artikel 24

3c. indien het bedrijf geen
beursgenoteerde naamloze
vennootschap is, de namen van de
eigenaren of aandeelhouders van het
bedrijf; en

Vanuit een van de CKI’s komt het signaal dat men
graag een steviger handvat heeft in het
certificatieschema waardoor zorg gedragen kan
worden dat de onafhankelijkheid in de asbestketen
goed geborgd blijft. Aanleiding was een
certificaataanvrager die een structuur heeft gekozen
als Stichting Administratiekantoor (STAK). De CKI
stelt zich op de positie dat een dergelijke
organisatiestructuur expliciet in het schema zou

2. De aandeelhouder van het
asbestinventarisatiebedrijf is geen Stichting
Administratiekantoor (STAK).

Uiteindelijk belanghebbende: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die:
1°. een belang houdt in het kapitaal;
2°. stemrecht kan uitoefenen in de algemene
vergadering;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen;
4°. begunstigde is van een deel of het gehele
vermogen; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over het

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
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Werkkamer
Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

23

CKI persoon

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017

24

SGR

Akkoord:
WK: 19-10-2017
CCvD: 20-12-2017
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Ascert / LAVS

Akkoord:
WK: 14-11-2017
CCvD: 20-12-2017

26

SZW

Definitie beneficial owner toegevoegd:
Beneficial Owner: Aandeelhouder of natuurlijk
persoon die financieel belang heeft bij de
bedrijfsactiviteiten

Nr.

27

Ingediend door

Akkoord:
WK: 4-12-2017
CCvD: 20-12-2017
Opmerking VERAS:
Dit reguleert nu ook
bloedverwantschap.
Kan dat er dan ook uit?
SZW

Artikel en lid

Huidige tekst

Artikel 55 1e lid

1. De certificerende instelling onderzoekt
of een aanvrager:
a. een procescertificaat in bezit heeft
gehad in de twaalf maanden voorafgaand
aan het tijdstip van de indiening van de
aanvraag dat is ingetrokken of dreigt te
worden ingetrokken; en

43, 4e lid

Bij verwijdering van asbesthoudend
materiaal wordt emissie van asbest
zoveel mogelijk voorkomen door:
a. het asbesthoudende materiaal
voorzichtig te behandelen;
b. bronmaatregelen te nemen waarbij in
ieder geval:
1o. daar waar mogelijk gebruik wordt
gemaakt van demontage waardoor breuk
van een asbesttoepassing wordt
voorkomen;
2°. daar waar breuk van een

Akkoord:
WK: 14-11-2017
CCvD: 20-12-2017
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SZW
VERAS-VVTB en Ascert
gaan in een gezamenlijk
overleg deze kwestie
uitwerken en komen dan
met een voorstel naar de
WK
Op 1-3-2018 overleg
geweest tussen SZW,
VERAS-VVTB en Ascert.

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

moeten worden uitgesloten om vervolgens een
uitspraak te kunnen doen over het bemachtigen van
een certificaat. In een dergelijke constructie is
namelijk niet te controleren wie de feitelijke vruchten
plukt van de activiteiten: de zogenoemde ‘beneficial
owner’. Graag verzoek ik Ascert om in het schema
een bepaling op te nemen die zorg draagt dat
bekend moet zijn is wie de aandeelhouder, zijnde
en natuurlijk natuurlijke persoon, is. Een
constructies zoals een Stichting
Administratiekantoor is niet toegestaan. Naar de
mening van SZW is het nu al zo dat het schema
dergelijke constructies zouden moeten zijn
uitgesloten, maar kennelijk kan het schema op dit
punt te nauw worden uitgelegd. Daarom is het nodig
om op korte termijn een bepaling te realiseren die
duidelijk maakt dat bekend moet zijn wie de
bedrijfsactiviteiten bestuurt dan wel er de vruchten
van plukt. Dit betekent dat de natuurlijke personen
achter de organisatie bekend moeten zijn. Deze
aanpassing van het schema is noodzakelijk om
denkbare constructies waardoor ongeoorloofde
combinaties en belangenverstrengeling mogelijk
worden, uit te kunnen sluiten.
STAK expliciet verbieden en beneficial owner
toevoegen
Verder vraag ik aandacht voor artikel 9 van het
Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van
en Toezicht op certificerende instellingen die
Procescertificaten Asbestinventarisatie en
Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven
(WDA&T), de bijlage XIIIe bij de Arboregeling. Het
artikel regelt het onderzoek naar voortzetting van
een onderneming en biedt handvatten voor de CKI
om na te gaan of een aanvrager van een certificaat
eerder een certificaat heeft gehad. Naar nu blijkt
heeft zich een geval voorgedaan waarbij een
certificaathouder vrijwillig een certificaat
teruggegeven heeft en vervolgens bij een andere
CKI onder een andere bedrijfsnaam een verzoek tot
een certificaat indiende. Dit is onwenselijk en
betekent een potentiële mogelijkheid tot het
voortzetten van een onderneming, onder een
andere naam. Het eerste lid van het betreffende
artikel strekt nu nog over situaties waarbij een
certificaat is ingetrokken of dreigt te worden
ingetrokken. Ik zou graag een tekstvoorstel
ontvangen voor aanpassing van het artikel
waardoor het (vrijwillig) teruggeven van een
certificaat wordt toegevoegd. Ontwijkgedragingen
van certificaathouders zijn onwenselijk en schaden
niet alleen het certificatiestelsel, maar schaden ook
het beeld van de gecertificeerde sector.

Alle termen aandeelhouder vervangen door
beneficial owner

vermogen;

1. De certificerende instelling onderzoekt of
een aanvrager:
a. een procescertificaat in bezit heeft gehad in
de twaalf maanden voorafgaand aan het
tijdstip van de indiening van de aanvraag dat is
ingetrokken, dreigt te worden ingetrokken of
door de certificaathouder is ingeleverd; en

Exact zo overnemen.

Het voorkomen van vezelemissie is nu niet in een
sublid verwoord, maar in de inleidende tekst.
Daardoor is geen beoordeling op dat aspect
mogelijk. Voorstel is om het zoveel mogelijk
voorkomen van emissie als a. op te nemen, a te
hernummeren, b te hernummeren naar d.
Het gestelde onder b. 1e deel te verplaatsen naar c.
Het gestelde onder b. 2e deel verplaatsen naar d.
1e deel, waarbij bevochtigen wordt verplicht bij
breuk tenzij….

Geen wijzigingen. VERAS en VVTB kunnen
zich niet vinden in:
2o daar waar breuk van een asbesttoepassing
niet voorkomen kan worden bronafzuiging en
bevochtiging wordt toegepast, tenzij dat
aantoonbaar technisch niet mogelijk is of leidt
tot grotere risico’s voor de veiligheid of de
gezondheid; en

Bij verwijdering van asbesthoudend materiaal
wordt emissie van asbest zoveel mogelijk
voorkomen door:
a. het asbesthoudende materiaal voorzichtig te
behandelen;
b. bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder
geval:
1o daar waar mogelijk gebruik wordt
gemaakt van demontage waardoor
breuk van een asbesttoepassing wordt
voorkomen;

Alle termen aandeelhouder vervangen door
uiteindelijk belanghebbende.
Voornemen om bloedverwantschapsverbod te
handhaven.

Omdat:
het niet altijd mogelijk is om beide toe te
passen. Als alternatief stelt VERAS-VVTB voor

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid
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SZW
VERAS-VVTB en Ascert
gaan in een gezamenlijk
overleg deze kwestie
uitwerken en komen dan
met een voorstel naar de
WK
Op 1-3-2018 overleg
geweest tussen SZW,
VERAS-VVTB en Ascert.
CKI’s

CKI’s

CKI’s

Akkoord:
WK: 4-12-2017
CCvD: 20-12-2017

Voornemen van SZW

om “en” te vervangen door “en/of”.
WK en CCvD akkoord.

2o daar waar breuk van een
asbesttoepassing niet voorkomen kan
worden bronafzuiging en/of
bevochtiging wordt toegepast, tenzij dat
aantoonbaar technisch niet mogelijk is
of leidt tot grotere risico’s voor de
veiligheid of de gezondheid; en
3o daar waar sprake is van niet
hechtgebonden asbesttoepassingen of van
ernstig verweerde hechtgebonden
asbesttoepassingen de te verwijderen
toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt
met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat
dit impregneren bij een niet-hechtgebonden
toepassing geschiedt totdat deze toepassing
verzadigd is, tenzij het impregneren van
genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar
technisch niet mogelijk is of het impregneren
aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor de
veiligheid of de gezondheid.

3.Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er
voor dat de DTA controleert en waarborgt
dat:
a. het werkgebied gereed is voor de
eindbeoordeling door de inspectieinstelling; en
b. de rapportage van de eindbeoordeling
door de inspectie-instelling is
ondertekend.

De algemene bepaling dat het werkgebied gereed is
voor de eindbeoordeling verdient nadere uitwerking.
Er staan nu eisen in de NEN 2990 die des
saneerder zijn.
Het onder 3 a genoemde lid uitgewerkt in 3 a, b en
c.
Het onder 3 b genoemde lid is uitgewerkt in lid 4.
Lid 4 wordt lid 5

Geen wijzigingen

Bestaande tekst blijft gehandhaafd.

69, 1e lid

1. Indien niet gerapporteerd
asbesthoudend materiaal wordt
aangetroffen en dit wordt gemeld aan de
certificerende instelling die het
betreffende Procescertificaat
Asbestinventarisatie heeft afgegeven,
dan onderzoekt de laatstbedoelde
instelling deze melding tijdens de
eerstvolgende reguliere beoordeling van
de vestiging, bedoeld in artikel 63

In artikel 68 is expliciet opgenomen dat extra tijd dat
nodig is voor onderzoek niet binnen de tijd van de
reguliere kantooraudit valt. In artikel 69 niet.

Exact zo overnemen

49, 4e lid

….. en heeft onder toezicht van een
gekwalificeerde kantoorauditor minimaal
tien vestigingsaudits uitgevoerd bij
respectievelijk een
asbestinventarisatiebedrijf of een
asbestverwijderingsbedrijf.

10 wordt erg veel bevonden voor zowel
asbestverwijdering als asbestinventarisatie.
Respectievelijk geeft aan voor elk onderdeel. 5 per
scope wordt voldoende geacht.

1. Indien niet gerapporteerd asbesthoudend
materiaal wordt aangetroffen en dit wordt
gemeld aan de certificerende instelling die het
betreffende Procescertificaat
Asbestinventarisatie heeft afgegeven, dan
onderzoekt de laatstbedoelde instelling deze
melding tijdens de eerstvolgende reguliere
beoordeling van de vestiging, bedoeld in artikel
63. Als de tijd die dit onderzoek vergt niet past
in de minimale tijdsbesteding voor de reguliere
periodieke beoordeling als bedoeld in artikel
67, onderdeel d, wordt deze aanvullend
doorberekend.
….. en heeft onder toezicht van een
gekwalificeerde kantoorauditor minimaal vijf
vestigingsaudits uitgevoerd bij respectievelijk
een asbestinventarisatiebedrijf of een
asbestverwijderingsbedrijf.

18, 3e lid

3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt
tenminste twee werkdagen voorafgaand
aan de werkzaamheden de begintijd en
de eindtijd van de asbestinventarisatie in
het LAVS

Er zijn spoedeisende werkzaamheden die geen
calamiteit zijn, maar wel een kortere
meldingstermijn noodzakelijk maken.
Dit zal naar verwachting minder dan 5% van de
meldingen betreffen, dus heeft geen gevolg voor
onaangekondigde bijwoningen door de CKI.

3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt
tenminste een werkdag voorafgaand aan de
werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van
de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het
gaat om werkzaamheden met een
spoedeisend karakter waarbij sprake is van
een ongewone gebeurtenis met materiële of
gevolgschade of de veiligheid in het geding is
waarvoor direct handelen vereist is. Bij
werkzaamheden met een spoedeisend
karakter wordt tenminste voorafgaand aan de
start van de
asbestinventarisatiewerkzaamheden in het

3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt ten
minste een werkdag voorafgaand aan de
werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van
de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het
gaat om:
a. werkzaamheden met een spoedeisend
karakter ;
b. een calamiteit of sprake is van een het
vermoeden van de aanwezigheid van niet
gerapporteerd asbesthoudend materiaal
overeenkomstig artikel 42.

Akkoord:
WK: 14-11-2017
CCvD: 20-12-2017
32

Voorgestelde aanpassingen

45 3e en 4e lid

Akkoord:
WK: 14-11-2017
CCvD: 20-12-2017
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Motivatie probleem en oplossing

asbesttoepassing niet voorkomen kan
worden bronafzuiging wordt toegepast,
tenzij dat aantoonbaar technisch niet
mogelijk is of het gebruik van
bronafzuiging leidt tot grotere risico’s
voor de veiligheid of de gezondheid; en
3°. daar waar sprake is van niet
hechtgebonden asbesttoepassingen of
van ernstig verweerde hechtgebonden
asbesttoepassingen de te verwijderen
toepassing voorafgaand geïmpregneerd
wordt met een daarvoor geschikt middel,
zodanig dat dit impregneren bij een niethechtgebonden toepassing geschiedt
totdat deze toepassing verzadigd is,
tenzij het impregneren van genoemde
asbesttoepassingen aantoonbaar
technisch niet mogelijk is of het
impregneren aantoonbaar leidt tot grotere
risico’s voor de veiligheid of de
gezondheid.

Akkoord:
WK: schriftelijk 9-4-2018
CCvD: 6-6-2018
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Huidige tekst

Exact zo overnemen

9. Bij werkzaamheden met een spoedeisend

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Huidige tekst

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

LAVS gemeld.

karakter meldt het asbestverwijderingsbedrijf
voorafgaand aan de werkzaamheden de
begintijd en de eindtijd van de
asbestinventarisatie in het LAVS.

33

CKI’s

20, 5e lid onder d

Onduidelijk over d

d. zij nemen bronmaatregelen tijdens het
nemen van een monster.

d. zij nemen doeltreffende bronmaatregelen
tijdens het nemen van een materiaalmonster.

34

Akkoord:
WK: 4-12-2017
CCvD: 20-12-2017
CKI’s en SZW

d. zij gebruiken puntafzuiging door middel
van een asbeststofzuiger indien
vezelemissie tijdens het nemen van een
monster niet te voorkomen is;

70, 4e en 5e lid

d. de certificaathouder van wie het
procescertificaat onvoorwaardelijk is
geschorst, niet binnen de in artikel 5,
onderdeel d, genoemde termijn aan de
certificerende instelling heeft aangetoond
dat hij adequate corrigerende
maatregelen heeft genomen; of
e. er binnen twee jaar na de
aanvangsdatum van de
onvoorwaardelijke schorsing van het
procescertificaat van een
certificaathouder opnieuw gronden
bestaan voor een onvoorwaardelijke
schorsing van zijn procescertificaat.
5. Het procescertificaat wordt
onvoorwaardelijk geschorst voor 30
dagen indien:
a. de certificerende instelling tijdens de
beoordeling op een projectlocatie drie of
meer categorie II afwijkingen constateert;
b. de certificerende instelling binnen een
periode van één jaar na de constatering
van een categorie II-afwijking voor de
zesde keer een categorie II-afwijking
constateert;
c. de certificaathouder waarvan het
procescertificaat voorwaardelijk is
geschorst niet binnen de in artikel 5,
onderdeel c, genoemde termijn aan de
certificerende instelling heeft aangetoond
dat hij adequate corrigerende
maatregelen heeft genomen; of
d. de certificaathouder het werk op de
projectlocatie na constatering van een
categorie II afwijking aanvangt of voortzet
zonder dat herstelmaatregelen zijn
genomen en deze door de certificerende
instelling adequaat zijn bevonden.

Onduidelijk wat te dien als een bedrijf
onvoorwaardelijk is geschorst en er daarna weer
afwijkingen geconstateerd worden.

f. de certificerende instelling binnen twaalf
maanden na de einddatum van een
onvoorwaardelijke schorsing van het
procescertificaat van een certificaathouder
voor de derde keer een categorie II afwijking
constateert.
5. Het procescertificaat wordt onvoorwaardelijk
geschorst voor 30 dagen indien:
a. de certificerende instelling tijdens de
beoordeling op een projectlocatie drie of meer
categorie II afwijkingen constateert;
b. de certificerende instelling binnen een
periode van één jaar na de constatering van
een categorie II-afwijking voor de zesde keer
een categorie II-afwijking constateert; of
c. de certificaathouder het werk op de
projectlocatie na constatering van een
categorie II afwijking aanvangt of voortzet
zonder dat herstelmaatregelen zijn genomen
en deze door de certificerende instelling
adequaat zijn bevonden.

Exact zo overnemen.

Artikel 22, 11e lid

Geen, nieuw lid

Binnen buiten discussie. Zie notitie werkgroep en
besluit werkkamer

11. Indien bij de asbestinventarisatie
asbesthoudende toepassingen zijn
aangetroffen die zich bevinden in een ruimte
die ligt onder een asbesthoudend dak
bestaande uit golfplaten of dakbeschot en
deze toepassingen na het verwijderen van dat
dak volledig en in direct contact staan met de
open lucht, mogen deze asbesthoudende
toepassingen in het inventarisatierapport als
openluchtsituatie gerapporteerd worden mits:
a. de toepassingen niet aard- en nagelvast
bevestigd zijn;
b. de toepassing in de risicoklasse indeling van
voor 1-1-2017 niet onder risicoklasse 3 viel; en
c. in het inventarisatierapport is aangegeven
dat voorafgaand aan de verwijdering van deze
toepassingen onder openluchtcondities het

11. Indien bij de asbestinventarisatie
hechtgebonden asbesthoudende toepassingen
of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich
bevinden in een ruimte die ligt onder een
asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of
dakbeschot en deze toepassingen na het
verwijderen van dat dak volledig en in direct
contact staan met de open lucht, mogen deze
toepassingen in het inventarisatierapport als
openluchtsituatie gerapporteerd worden mits:
a. de toepassingen los liggen of door middel
van demontage te verwijderen zijn; en
b. in het inventarisatierapport is aangegeven
dat voorafgaand aan de verwijdering van deze
toepassingen onder openluchtcondities het
asbesthoudende dak geheel verwijderd moet
zijn.

Akkoord:
WK: 4-12-2017
CCvD: 20-12-2017
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Werkgroep - Werkkamer

Nr.

36

37

Ingediend door
Akkoord:
WK: 9-4-2018
CCvD: 9-4-2018
n.a.v. vraag op website
Akkoord:
WK: 6-2-2018
CCvD: schriftelijk 9-42018

n.a.v. vraag op website
Akkoord:
WK: 6-2-2018

Artikel en lid

Huidige tekst

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

Voornemen van SZW

asbesthoudende dak geheel verwijderd moet
zijn.
Artikel 46, 1e en 2e lid

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er
voor dat asbesthoudend afval wordt
afgevoerd naar een ontvanger, een
inrichting zijnde een stortplaats of
inrichting ten behoeve van tussenopslag,
die daarvoor een omgevingsvergunning
of een omgevingsvergunning beperkte
milieu-toets heeft op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.Het vervoer van het asbesthoudend
afval vindt plaats door een geregistreerde
vervoerder en of inzamelaar van
afvalstoffen als bedoeld in het Besluit
inzamelen afvalstoffen.
3. Het asbestverwijderingsbedrijf
verstrekt voordat het asbesthoudend
afval wordt afgevoerd een omschrijving
van de afvalstof aan de ontvanger, voor
zover de ontvanger meldingsplichtig is op
grond van het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen,
en vraagt bij de ontvanger een
afvalstroomnummer aan als de
ontvangende inrichting
ontvangstmeldingsplichtig is op grond
van het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen.

Als het afval op het terrein van de opdrachtgever
blijft, of als de opdrachtgever zorgt voor afvoer van
het asbesthoudend afval dan is het
asbestverwijderingsbedrijf niet verantwoordelijk voor
transport en stort.

1. Indien het asbestverwijderingsbedrijf geen
zorg draagt voor de afvoer van het
asbesthoudend afval is dit in de overeenkomst
met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd.
2. Indien het asbestverwijderingsbedrijf zorg
draagt voor de afvoer van het asbesthoudend
afval:
a. draagt zij er zorg voor dat asbesthoudend
afval wordt afgevoerd naar een ontvanger, een
inrichting zijnde een stortplaats of inrichting ten
behoeve van tussenopslag, die daarvoor een
omgevingsvergunning of een
omgevingsvergunning beperkte milieu-toets
heeft op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
b. draagt zij er zorg voor dat het vervoer van
het asbesthoudend afval plaats vindt door een
geregistreerde vervoerder en of inzamelaar
van afvalstoffen als bedoeld in het Besluit
inzamelen afvalstoffen; en
c. verstrekt zij, voordat het asbesthoudend
afval wordt afgevoerd een omschrijving van de
afvalstof aan de ontvanger, voor zover de
ontvanger meldingsplichtig is op grond van het
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke stoffen, en vraagt bij de ontvanger
een afvalstroomnummer aan als de
ontvangende inrichting
ontvangstmeldingsplichtig is op grond van het
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen.

Volgt na U&H toets:
Dit aspect moet nog overlegd worden met I&M
en de eventuele consequenties moeten in
kaart worden gebracht.

Artikel 47, 5e lid

Het asbestverwijderingsbedrijf voert het
begeleidingsbiljet en de documenten met
betreffende stortgegevens waaronder het
gewicht van het afgevoerde asbest
binnen twee weken na de
eindbeoordeling in het LAVS.

Als het afval op het terrein van de opdrachtgever
blijft, of als de opdrachtgever zorgt voor afvoer van
het asbesthoudend afval dan krijgt het
asbestverwijderingsbedrijf geen documenten, omdat
ze niet de ontdoener is

Indien het asbestverwijderingsbedrijf zorg
draagt voor het transport en/of stort van het
asbesthoudend afval, voert het
asbestverwijderingsbedrijf het
begeleidingsbiljet en de documenten met
betreffende stortgegevens waaronder het
gewicht van het afgevoerde asbest binnen
twee weken na aanbieding aan een erkende
verwerkingsinrichting in het LAVS in.
Het asbestinventarisatierapport bevat de
SMART-risicoclassificaties die overeenkomt
met de aangetroffen situatie en met een
verwijzing naar de asbesthoudende
materialen, bedoeld in het vijfde lid.
Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg
voor dat voor de aanvang van en tijdens de
asbestverwijdering de volgende documenten
op de projectlocatie aanwezig zijn:
a. een afschrift van de sloopmelding, bedoeld
in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, in
geval van asbestverwijdering uit een
bouwwerk;
h. Indien de onderdruk tijdens de
verwijderingswerkzaamheden onder de
minimaal vereiste waarde ligt, volgt een
waarschuwingssignaal.

Exact zo overnemen

Aanpassen in artikel 22!
1. Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een
asbestinventarisatierapport op met daarin een

Exact zo overnemen

CCvD: 14-03-2018
Punten 25 en 37 zijn
hier beiden verwerkt!

38

CKI
Akkoord:
WK: 6-2-2018
CCvD: 14-3-2018

Artikel 22, 8e lid

Het asbestinventarisatierapport bevat de
SMART-risicoclassificaties met een
verwijzing naar de asbesthoudende
materialen, bedoeld in het vijfde lid.

Als een SMARt niet naar waarheid is ingevuld, dan
wordt wel voldaan aan deze eis, maar de SMARt is
onjuist

39

VIA
Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-3-2018

Artikel 38 onder a.

in artikel 38 staat dat je een afschrift van een
sloopmelding op de projectlocatie aanwezig moet
zijn. Echter dat geldt alleen voor bouwwerken. Dit
toevoegen.

40

VVTB-VERAS

Artikel 43, 3e

Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er
zorg voor dat voor de aanvang van en
tijdens de asbestverwijdering de
volgende documenten op de
projectlocatie aanwezig zijn:
a. een afschrift van de sloopmelding,
bedoeld in artikel 1.26 van het
Bouwbesluit 2012;
geen

41

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-3-2018
Vraag op website

Artikel 19, 1e lid

1. Een asbestinventarisatie omvat ten
minste het gebied dat na de verwijdering
van de asbesthoudende materialen

Het is niet altijd mogelijk om tot 5 meter vanaf het
object te inventariseren zoals genoemd in de NEN
2990.

Akoestisch signaal verplichting ontbreekt. Onder h.
toevoegen.

Het asbestinventarisatierapport bevat de
SMART-risicoclassificaties met de gegevens,
bedoeld in het vijfde lid, die overeenkomen
met de aangetroffen situatie.
Exact zo overnemen

Exact zo overnemen

Nr.

Ingediend door

Artikel en lid

Huidige tekst

Motivatie probleem en oplossing

Voorgestelde aanpassingen

visueel geïnspecteerd wordt als
onderdeel van de eindbeoordeling met
uitzondering van de eventuele
transitroute, zijnde de route tussen de
transitsluis en de decontaminatie-unit.

Artikel 22 lid 2 toevoegen: Toestaan dat afwijken
hiervan mogelijk is mits hiervoor een zwaarwegende
reden is en deze reden in het inventarisatierapport
is benoemd
nummering na 2 met 1 ophogen.

Artikel 42, 2e en 3e lid

2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert
geen werkzaamheden aan het
asbestverdachte materiaal uit totdat het
asbestinventarisatierapport is bijgewerkt
en het werkplan hierop is aangepast.
3. Indien er sprake is van niet
gerapporteerd asbesthoudend materiaal,
meldt het asbestverwijderingsbedrijf dit
zo snel mogelijk:
a. schriftelijk aan de certificerende
instelling die het procescertificaat heeft
verstrekt aan het
asbestinventarisatiebedrijf dat de
oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft
uitgevoerd;
b. schriftelijk aan het bevoegd gezag,
bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van
het Bouwbesluit 2012; en
c. in het LAVS.

a. het woord daartoe toevoegen in lid 2.
b. Verzoek om de term zo snel mogelijk inzake de
melding te wijzigen in onmiddellijk, zodat deze
overeenkomt met de formulering uit het
bouwbesluit. Dit geldt dan wel alleen als het
materiaal ook verwijderd wordt.

45, 1e lid

1. De eindbeoordeling wordt uitgevoerd
overeenkomstig artikel 9, eerste en
tweede lid, van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de
artikelen 4.51a en 4.53c van het besluit.

Er is in het besluit geen verplichting opgenomen
voor het geaccrediteerd zijn van de inspectieinstelling. In de certificatieregeling wel zo bedoeld,
maar niet zo opgenomen. Door deze toevoeging is
het wel duidelijk.

beschrijving van de asbesthoudende
materialen met inachtneming van de reikwijdte,
bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de
geschiktheid, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel e.
2. Indien de asbestinventarisatie niet het
gebied kan omvatten zoals vereist in artikel 19,
1e lid, mag hiervan worden afgeweken mits:
a. er zwaarwegende redenen zijn om af te
wijken van deze eis; en
b. het afwijken en de motivatie hiervan in de
samenvatting van het rapport zijn opgenomen.
2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen
werkzaamheden aan het asbestverdachte
materiaal uit totdat het
asbestinventarisatierapport daartoe is
bijgewerkt en het werkplan hierop is
aangepast.
3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd
asbesthoudend materiaal, meldt het
asbestverwijderingsbedrijf dit::
a. zo snel mogelijk schriftelijk aan de
certificerende instelling die het
procescertificaat heeft verstrekt aan het
asbestinventarisatiebedrijf dat de
oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft
uitgevoerd;
b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd
gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van
het Bouwbesluit 2012, voordat het
asbesthoudende materiaal verwijderd wordt;
en
c. in het LAVS.
1. De eindbeoordeling wordt uitgevoerd door
een inspectie-instelling overeenkomstig artikel
9, eerste en tweede lid, van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de
artikelen 4.51a en 4.53c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

22

geen

Het is niet eenduidig vastgelegd wanneer iets een
binnen of buitensituatie is in geval van (met name)
balkons en galerijen. Er is een definitie gemaakt
waarmee richting gegeven is aan deze
probleemstelling

12. Indien bij de asbestinventarisatie
asbesthoudende toepassingen zijn
aangetroffen die zich bevinden in een ruimte
waarbij tenminste één gevel geheel of
gedeeltelijk open is, mogen deze
asbesthoudende toepassingen in het
inventarisatierapport als buitensituatie
gerapporteerd worden mits:
a. de diepte van de ruimte, gezien vanaf de
open gevel, minder dan 50% bedraagt van de
breedte van de ruimte;
b. het oppervlak van de opening in deze open
gevel tenminste 50% bedraagt. En
c. de opening niet mag zijn aangebracht met
als doel een openluchtsituatie te creëren

Exact zo overnemen

43

7. Arbeidsmiddelen die in het werkgebied
aanwezig zijn geweest worden, voordat
zij het werkgebied verlaten, ontdaan van
asbestverdacht materiaal of als
asbesthoudend afval behandeld.
8. In aanvulling op het zevende lid geldt
dat arbeidsmiddelen die in het
containment aanwezig zijn geweest,
voordat zij het containment verlaten,

In dit artikel wordt alleen gesproken over
arbeidsmiddelen. Er zijn echter ook andere
materialen die gereinigd moeten worden als zij het
containment verlaten, waaronder bijvoorbeeld
besmette inboedel.
Toevoegen “en materialen”.

7. Arbeidsmiddelen en materialen die in het
werkgebied aanwezig zijn geweest worden,
voordat zij het werkgebied verlaten, ontdaan
van asbestverdacht materiaal of als
asbesthoudend afval behandeld.
8. In aanvulling op het zevende lid geldt dat
arbeidsmiddelen en materialen die in het
containment aanwezig zijn geweest, voordat zij
het containment verlaten, stofvrij gemaakt

Exact zo overnemen

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-3-2018
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BWT

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: schriftelijk 9-42018

43

Omgevingsdienst
Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-03-2018
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Ascert vragen

Akkoord:
WK: schriftelijk 9-4-2018
CCvD: schriftelijk 9-42018

45

CKI

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-03-2018

Voornemen van SZW

2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen
werkzaamheden aan het asbestverdachte
materiaal uit totdat het
asbestinventarisatierapport daartoe is
bijgewerkt en het werkplan hierop is
aangepast.
3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd
asbesthoudend materiaal, meldt het
asbestverwijderingsbedrijf dit voordat het
asbesthoudende materiaal verwijderd wordt:
a. onmiddellijk schriftelijk aan de certificerende
instelling die het procescertificaat heeft
verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf
dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie
heeft uitgevoerd;
b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd
gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van
het Bouwbesluit 2012; en
c. in het LAVS.

1. Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er
zorg voor dat de eindbeoordeling wordt
uitgevoerd door een inspectie-instelling
overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid,
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de
artikelen 4.51a en 4.53c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Nr.
46

Ingediend door
Vraag aan Ascert via
website

Artikel en lid
28c.

Huidige tekst
stofvrij gemaakt worden.
c. feitelijk aanwezig is op de
projectlocatie tijdens de uitvoering van de
asbestverwijdering tot en met de visuele
inspectie van de eindbeoordeling. Indien
een luchtmeting deel uitmaakt van de
eindbeoordeling is de DTA ook
gedurende de luchtmeting op de
projectlocatie aanwezig of wijst hij een
DAV-2 aan die gedurende de luchtmeting
op de projectlocatie aanwezig is.

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-03-2018
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CKI’s

6, 6e lid en
24, 6e lid

6. Het asbestinventarisatiebedrijf is
verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor risico’s die
voortvloeien uit zijn werkzaamheden.
En
6. Het asbestverwijderingsbedrijf is
verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor risico’s die
voortvloeien uit zijn werkzaamheden.

22, 16e lid

16. Na ondertekening van het
asbestinventarisatierapport worden de
gegevens van de uitgevoerde
asbestinventarisatie ingevoerd en
opgeslagen in het LAVS.

1 definities

Calamiteit: onverwachte gebeurtenis die
kan leiden tot ernstige asbestrisico’s voor
de werk- en leefomgeving;

43, nieuw lid 5

geen

Akkoord:
WK: 20-2-2018
CCvD: 14-03-2018
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WK
Akkoord:
WK: 20-02-2018
CCvD: 14-03-2018
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VIA
Akkoord:
WK: schriftelijk 9-4-2018
CCvD: schriftelijk 9-42018

50

CCvD

Akkoord:
WK: schriftelijk 9-4-2018
CCvD: schriftelijk 9-42018

Motivatie probleem en oplossing
Is het noodzakelijk dat de DTA of DAV tijdens de
luchtmeting aanwezig is als de inspecteur ook niet
aanwezig is EN het containment verzegeld is? Met
name bij een RK2A meting die 4 uur duurt is de
aanwezigheid niet zinvol als er niemand in
containment is. Eenzelfde situatie is namelijk ook
van toepassing als een containment ’s nachts blijft
staan zonder dat er in gewerkt wordt. Ook dan is er
geen verplichting voor de aanwezigheid van een
DTA of DAV-2.
Voorstel is: toestaan dat er geen DTA of DAV
aanwezig is tijdens de meting, mits het containment
door de inspectie-instelling verzegeld is en er geen
personen aanwezig zijn in de directe omgeving van
het containment. Er moet wel een DTA of DAV-2
aanwezig zijn als de inspecteur aanwezig is.
Onduidelijk is welke wettelijke aansprakelijkheid hier
bedoeld wordt en wat de voorwaarden moeten zijn.
Dat is ook lastig vast te leggen, omdat er een grote
verscheidenheid is in omvang en werkgebied waar
men werkzaam is. Vanuit wet en regelgeving is al
geregeld dat een bedrijf verzekerd moet zijn en de
CKI kan niet beoordelen wanneer aan de eis is
voldaan. Ook in andere vakgebieden waar een
certificatieregeling geldt alsmede in internationale
normen over certificatie zijn geen eis opgenomen
over verzekeringen. Voorgesteld wordt om de eis uit
de certificatieregeling te schrappen.
Er is niet opgenomen dat ook het
inventarisatierapport zelf in het LAVS moet worden
opgenomen.

De definitie calamiteit is nu beperkt tot
asbestrisico’s. Maar er zijn ook andere risico’s voor
mens en milieu die niet asbest gerelateerd zijn,
maar nu buiten de definities vallen. Dit werkt
beperkend op snel kunnen handelen bij andere
ernstige risico’s. Voorgesteld wordt om het woordje
asbest uit de definitie te verwijderen.
In het verleden waren eisen gesteld aan het
verplicht inrichten van een containment ingeval van
verwijdering van asbesthoudende materialen in een
buitensituatie die in RK3 vielen. SMART stelde deze
eis ook. Met het vervallen van RK3 is deze eis
komen te vervallen. Het CCvD zou graag zien dat
deze eis weer terug kwam, omdat bekend is dat bij
bewerkingen aan RK3 toepassingen grote
hoeveelheden vezels vrij kunnen komen die niet
alleen met bronmaatregelen afdoende kunnen
worden voorkomen.

Voorgestelde aanpassingen
worden.
Toevoegen:
2. In afwijking van het in het 1e lid onder c.
gestelde is afwezigheid van de DTA of DAV-2
tijdens de luchtmeting toegestaan mits:
a. de inspecteur van de inspectie-instelling het
containment verzegeld heeft; en
b. er geen personen aanwezig zijn in de
directe omgeving van het containment.

Voornemen van SZW
Exact zo overnemen

Beide leden schrappen

NIET overnemen. Verzekeringseis vooralsnog
laten staan. Het is van belang dat de eis in het
schema blijft vanwege de reële kans op een
situatie dat bij een schade aan derden de
aansprakelijke certificaathouder onvoldoende
solvent is om de schade te dekken.

16. Na ondertekening van het
asbestinventarisatierapport worden de
gegevens van de uitgevoerde
asbestinventarisatie en het
inventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen
in het LAVS.
Calamiteit: onverwachte gebeurtenis die kan
leiden tot ernstige risico’s voor de werk- en
leefomgeving;

Exact zo overnemen

5. In geval van verwijdering van een
asbesthoudende toepassing die in de
risicoklasse indeling van voor 1-1-2017 onder
risicoklasse 3 viel, dient verspreiding van
asbestvezels ook in een buitensituatie
voorkomen te worden door toepassen van een
containment;

Volgt pas na besluit CCvD

Volgt pas na besluit CCvD

