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Certificaathouder: 
 

Rasenberg Asbestverwijdering B.V. 
 

Adres: Bredaseweg 7 Datum uitgifte: 01-03-2015 

4844 CK TERHEIJDEN Vervaldatum: 01-03-2018 

Telefoonnr: 076-5931050 Datum eerste uitgifte:  01-02-1999 

Faxnummer: 076-5931052 KvK-nummer: 60820721  

Contactpersoon:  Dhr. S.W.H.J.  Rasenberg e-mail : info@rasenberg-terheijden.nl 

 

Verklaring van uitgifte  
 

 
Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering 
SC-530, conform het certificatiereglement afgegeven door Eerland Certification.  
 
In het certificatieschema SC-530 zijn verwerkt de volgende wettelijke bepalingen: 
Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54a en 4.54d 
Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27a 
 
Eerland Certification verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van verwijderen 
van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na 
een incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van 
bronnen met secundaire asbestvezelemissie, wordt uitgevoerd volgens de eisen van het 
certificatieschema. 

 
 
Voor Eerland Certification B.V. 
 
 
 

Ing. E. Eerland 
directie 
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Wenken voor de afnemer/opdrachtgever 
 

 

1. Bij de uitvoering van toezicht door CKI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthou-
der 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 asbestinventarisatie rapport, 
conform SC-540, ter beschikking stellen overeenkomstig het gestelde in artikel 4.54a van het 
Asbestverwijderingsbesluit; 

4. De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het asbestverwijderingswerk een kopie van de 
volledige omgevingsvergunning voor het slopen ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf 
overeenkomstig het gestelde in artikel 10, lid 14.54a van het Asbestverwijderingsbesluit; 

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 asbestverwij-
deringswerk de eindbeoordeling uit te voeren; Toelichting: De opdrachtgever kan dit gedelegeerd 
hebben aan de opdrachtnemer. 

6. De opdrachtgever stelt de bevindingen van de eindbeoordeling 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 
(zie ook SC-530 par. 7.17); 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. E. Eerland 

directie
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