SBP-004 Asbestprocescertificatie
Specifiek BeoordelingsProtocol:

Dit is een korte beschrijving van de dienst van het beoordelen voor een werkveldspecifiek schema. Het moet gelezen worden in samenhang met het algemene
Reglement voor Beoordelen (RvA-R020)

1. Normatieve documenten
1.1 Normen van de Minister
Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor
Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB)
Document: WDA&T SC-502
Bijlage XIIIe. behorend bij Artikel 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering –
Document: WSCS SC-530
Bijlage XIIIb. behorend bij Artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie –
Document: WSCS SC-540
Bijlage XIIIa. behorend bij Artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

1.2 Accreditatievereisten die de basis zijn voor de normen van de Minister
Criteria:

NEN-EN-ISO/IEC 17065: 2012; Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products,
processes and services
“Guideline/guidance” en Toelichtende documenten:

geen
Zie de betreffende website voor de geldende versie van de genoemde documenten:

ISO: www.iso.org; IAF: www.iaf.nu; EA: www.european-accreditation.org; ILAC: www.ilac.org; RvA:
www.rva.nl; SZW: www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie

1.3 Documenten voor de Conformiteitsbeoordeling
Documenten die zijn genoemd in het aanwijzingsbeleid van SZW kunnen worden gebruikt bij de beoordeling

2. Beschrijving van de scope van beoordelingen
Voor het algemene RvA-beleid inzake definitie van scopes zie RvA-BR003.
De scope van beoordeling bevat de volgende onderdelen:
Product (groep) / proces

Type beoordeling

Het proces
asbestverwijdering

- Initiële beoordeling:
 Documentbeoordeling
 Beoordeling implementatie op
vestiging
 Beoordeling uitvoering
verwijdering op projectlocatie
- Jaarlijkse herbeoordeling
- Initiële beoordeling:
 Documentbeoordeling
 Beoordeling implementatie op
vestiging
 Beoordeling uitvoering
inventarisatie op projectlocatie
- Jaarlijkse herbeoordeling

Het proces
asbestinventarisatie

Werkveld Specifiek Certificatie Schema
(WSCS)
SC-530

SC-540

3. Beoordelingen
De beoordelingsstrategie hangt af van de gewenste scope en de andere activiteiten waarvoor de instelling is
aangewezen of waarvoor de instelling voornemens is aanwijzing aan te vragen.
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-

Verslagen interne audits en management review.

-

√

√

(√)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(√)

√

Scope1)
uitbreiding

√

Vooronderzoek

Controle

-

Bewijs van rechtspersoonlijkheid (uittreksel KvK en statuten).
Kwaliteitshandboek en procedures waarin de eisen uit het
WDA&T zijn geadresseerd.
Technische uitvoeringsvoorschriften/werkinstructies.
Kruisverwijzingslijst tussen eisen van het WDA&T en
kwaliteitssysteemdocumenten.
Gedocumenteerd certificatiereglement of (voor inspectie)
zakelijke voorwaarden.
Een model certificaat / verklaring.

-

Initiële of herbeoordeling

3.1 Documenten
Documenten die voorafgaande aan de beoordeling beschikbaar
moeten worden gesteld

√

√

√
√

√

3.2 Aard en inhoud van de beoordeling
Methode van
beoordelen

Vooronderzoek

Documentenbeoordeling
kwaliteitssysteem

Bijwoning

3) 4)

Aanwijzingscriteria
1)
2)
3)

4)

Controle

Scope uitbreiding

1)

1/2√n tenminste 2
dossiers per
2)
schema
+
25%; tenminste 2
competentie
2)
dossiers

Wijzigingen
Klachten
Interne audit
directiebeoordeling
1/5√n tenminste 2
2)
dossiers per schema
+
tenminste de
competentie dossiers
van de bijwoning /
2)
schaduwonderzoeken

Tenminste 2
dossiers per
2)
schema
+
25%; tenminste 2
competentie
2)
dossiers

√

√

√

√

-

√
2 projectbezoeken
bij 2 verschillende
auditors per
schema
√

1/3n

-

2 projectbezoeken per
schema

2 projectbezoeken bij
2 verschillende
auditors per schema

√

Documentenbeoordeling
(klanten)dossiers +
competentie dossiers

Kantoorbeoordeling
(interview)
Vestigingen

Initiële of
herbeoordeling

√

√

Interne audit

√

Op basis van de aanvraag (met F105szw) zal de RvA bepalen hoe in geval van een scope uitbreiding de beoordeling
uitgevoerd gaat worden.
tot maximaal 2 beoordelingsdagen per beoordelaar.
Een bijwoning duurt tenminste één hele dag of zoveel langer als de totale inspectie, keuring, audit, test duurt.
Mogelijk ook schaduwonderzoeken en/of onaangekondigde bijwoningen.

4. Diversen
4.1 Relevante wetgeving
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling

4.2 Interne RvA-expertisehouder(s)
Jan Grefhorst Jan.Grefhorst@rva.nl

4.3 Specifieke beoordelingsonderwerpen
Rapportage in de Nederlandse taal
Uitbesteden alleen met instemming SZW (behalve laten doen van analyses)
Jaarverslag van de activiteiten aan SZW
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4.4 Organisaties die door de RvA worden geïnformeerd
SZW informeren over klachten die de RvA ontvangt over de instelling met betrekking tot activiteiten die binnen deze
SBP vallen.
Contactpersoon bij SZW: De heer Frits Claus (directie Gezond & Veilig Werken - afdeling Gezond Werken):
SClaus@minszw.nl

4.5 Overige informatie
Extra aanwijzingseisen in aanvulling op NEN-EN 45011in het WDA&T:
4.5
5.1

Aanwijzingscriteria SZW
Informatieverstrekking van de CKI aan SZW (Protocol Informatieuitwisseling ASBESTverwijdering
Inspectie SZW – Certificerende Instellingen)

4.5.1 Werkveldspecifieke invulling voor normelementen [+: extra eis; -: (deels) niet van
toepassing]
Normelementen uit de ISO/IEC
17065 waarop nadere invulling is
gegeven
4.2
Impartiality

Elementen WDA&T

Symbool

4.5.1 en 4.5.2

+

4.2

Impartiality

4.5.13

+

4.3.1

Liability

4.5.6

+

6.1.1

Sufficient personnel

4.3.3

+

6.2.2

Subcontracting

4.3.1

+

7.4

Evaluation

4.5.7

+

7.4.1

Evaluation plan

4.3.2

+

6.1.2
7.10.1

7.9

Competence
management
Changes in the
certification
requirements
Surveillance

4.3.3
4.3.4

+

4.3.7

+

Uitleg

Er moet een gedragscode zijn
Gecombineerd aandeelhouderschap is
niet toegestaan.
Gecombineerd vervullen van
bestuursfuncties is niet toegestaan.
Er moet een WA-verzekering zijn
Twee medewerkers in vast
dienstverband t.b.v. auditing en
certificatiebeslissing.
Geen sub-sub-contracting.
Informatieplicht aan SCA vooraf aan
uitbesteding. Accurate lijst van
onderaannemers aan SCA verstrekken
Procedure ter beschikking, dat auditor
moet melden aan certificaathouder bij
vermoeden van direct gevaar voor de
veiligheid
Eisen aan vestigingen/filialen.
Benoemen van projectlocaties,
tijdsbesteding
Gedefinieerde criteria.
Wijzigingsvoorstellen voorleggen aan
CCvD t.b.v. aanpassing
certificatieschema
Consequentie Cat I afwijking bij
dochterbedrijven.
Termijnen voor corrigerende
maatregelen bij Cat III afwijking

4.6 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Ten opzichte van versie 2 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:
- aangepast aan gewijzigde wetgeving per 01-01-2015
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