
Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) 
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012 
Registratienummer: I 137, type C 
 
van SGS Search Laboratorium BV 
  
  
Deze bijlage is geldig van: 01-07-2022 tot 01-01-2026 Vervangt bijlage d.d.: 23-09-2021 

  
 

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Meerstraat 7 

5473 AA 

Heeswijk Dinther 

Nederland 

 

Raad voor Accreditatie  Pagina 1 van 2 

 

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & 

procedures1 

Monsterneming 

1  Lucht Ten behoeve van het bepalen van de 

vezelconcentratie met behulp van Scanning 

Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse 

conform NEN 2991  

L09 

 

2  Gesedimenteerd stof Ten behoeve van het bepalen van het gehalte 

aan asbest met behulp van Scanning 

Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse 

conform NEN 2991  

L14 

3  Vaste materialen Ten behoeve van het bepalen van het gehalte 

aan asbest met behulp van stereo- en 

polarisatiemicroscopie 

conform NEN 5896 

L08 

 
Indien bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document. 
1  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is 
vermeld op de lijst met schema’s waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR012. 
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Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & 

procedures1 

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen 

4  Binnen - en buitensituatie 

na risicoklasse 1- sanering 

 

Buitensituatie na 

risicoklasse  2 en 2A 

sanering en risicoklasse 

2A uitzonderingen-

sanering 

Eindcontrole na verwijdering van 

asbesthoudende materialen. 

conform NEN 

2990:2020+C1:2020 

L10 

5  Binnensituatie na 

risicoklasse 2 sanering en 

2A uitzonderingen-

sanering 

Eindcontrole na verwijdering van 

asbesthoudende materialen. 

conform NEN 

2990:2020+C1:2020 

L10, L11 

6  Binnensituatie na 

risicoklasse 2A- sanering 

Eindcontrole na verwijdering van 

asbesthoudende materialen. 

conform NEN 

2990:2020+C1:2020  

L10, L11 

7  Binnen- en buitensituaties 

waarvoor geen wettelijke 

eisen gelden 

Controle op de effectiviteit van sanering 

/schoonmaak na één van de volgende 

werkzaamheden: 

− Na verwijdering van asbest uit een 

werkgebied waarop geen wettelijke 

eindbeoordeling conform NEN2990 vereist 

is 

− Na schoonmaken van een deco-unit 

− Na monsterneming als onderdeel van een 

asbestinventarisatie zonder wettelijke 

verplichting tot vervolgonderzoek 

− Na werkzaamheden aan of verwijdering van    

Man Made Mineral Fibers. 

Conform eigen methode 

(procedure L10-A8) 

 


