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De commissie leidt uit artikel 19, zevende lid, van Bijlage XIIIa en de 
toelichting daarop af dat onder meer de hoeveelheid van de aangetroffen 
asbesttoepassingen moet worden geregistreerd. De commissie is met [de 
CI] van mening dat met het aantal stuks onvoldoende registratie van de 
aanwezige asbesttoepassingen plaatsvindt. De afmetingen van de vlakke 
beplating, borstwering en golfplaten kunnen dusdanig variëren dat met de 
aantallen stuks de hoeveelheden niet duidelijk worden geregistreerd.  
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 8 januari 2019 bezwaar tegen het besluit van 
21 december 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] een categorie III-afwijking vastgesteld en 
naar aanleiding daarvan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 5 maart 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
22 maart 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij 
dit advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] blijft bij haar standpunt dat de hoeveelheid in stuks kan worden 
opgegeven. De bepalingen in de ‘oude’ bijlage XIIIa (SC-540) zijn minder 
gedetailleerd opgenomen in de ‘nieuwe’ Bijlage XIIIa. In de toelichting van Bijlage 
XIIIa wordt geen verwijzing gemaakt naar de paragrafen in de ‘oude’ bijlage XIIIa, 
maar wordt slechts toegelicht dat al deze paragrafen in artikel 19 van Bijlage XIIIa 
zijn ondergebracht. [De CI] mag dus niet volgens de ‘oude’ bijlage XIIIa 
beoordelen en geen eigen interpretatie op de regelgeving hebben. 
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Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 19, zevende lid, van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) 
bepaalt dat het asbestinventarisatiebedrijf ervoor zorgt dat relevante 
waarnemingen en andere bij de asbestinventarisatie verkregen gegevens tijdens de 
inventarisatie worden geregistreerd. 
 
In artikel 23, eerste lid, van Bijlage XIIIe is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen uit 
Bijlage XIIIa, sprake is van een afwijking en het procescertificaat van de 
certificaathouder door de certificerende instelling wordt ingetrokken, 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten 
hoogste 90 dagen of de certificerende instelling de certificaathouder een 
waarschuwing geeft. 
Het tweede lid van artikel 23 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 1. Het niet voldoen aan artikel 22, twaalfde lid, van Bijlage 
XIIIa is een categorie III-afwijking. 
Op grond van artikel 23, tiende lid, wordt aan de certificaathouder door de 
certificerende instelling een waarschuwing gegeven in geval van een afwijking uit 
categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 26 november 2018 heeft [de CI] bij de asbestinventarisatie door 
[bezwaarmaker] aan de Pr. Wilhelminastraat 1 en 3 te Dalerpeel een projectaudit 
uitgevoerd. Daarbij is door de auditor geconstateerd dat het 
asbestinventarisatiebedrijf er niet voor zorgde dat relevante waarnemingen en 
andere bij de asbestinventarisatie verkregen gegevens tijdens de inventarisatie 
werden geregistreerd. Voor bron 2 (vlakke beplating), bron 4 (borstwering) en 
bron 5 (golfplaten) was de hoeveelheid geregistreerd in aantal stuks. Deze 
gekozen eenheid, aantal stuks, geeft niet eenduidig de hoeveelheid aangetroffen 
asbesttoepassingen aan. De afmetingen van het aangetroffen plaatmateriaal 
kunnen immers per stuk variëren. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende afmetingen 
borstwering aangetroffen op de onderhavige locatie. Het ontbreekt daarmee aan de 
registratie van de werkelijk hoeveelheid van de aangetroffen asbesttoepassingen. 
Lengtematen, dan wel oppervlaktematen ontbreken van bron 2 (vlakke beplating), 
bron 4 (borstwering) en bron 5 (golfplaten). 
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 19, zevende lid, 
van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit een categorie III-
afwijking vastgesteld en naar aanleiding daarvan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
2. Op grond van artikel 19, zevende lid, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestinventarisatiebedrijf ervoor dat relevante waarnemingen en andere bij de 
asbestinventarisatie verkregen gegevens tijdens de inventarisatie worden 
geregistreerd.  
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De toelichting op artikel 19, zevende lid, van Bijlage XIIIa (Staatscourant 2016, nr. 
64906, pagina 53) vermeldt: 
“Het zesde en zevende lid zijn ook nieuw en waarborgen dat de relevante 
documenten uit het kwaliteitssysteem voor de uitvoering op projectlocatie op de 
werkplek aanwezig zijn en dat een registratie van de bevindingen plaatsvindt die 
tijdens het veldwerk worden gedaan (vergelijk ook paragraaf 7.8.7 van de oude 
bijlage XIIIa). Ten aanzien van waarnemingen die relevant zijn conform het 
zevende lid geldt in ieder geval dat de volgende parameters tekstueel worden 
geregistreerd in het plan:  
- een uniek bronnummer;  
- een beschrijving van het asbesthoudende materiaal;  
- de plaats(en) waar het asbesthoudende materiaal is aangetroffen;  
- de mate van beschadiging van de aangetroffen asbesttoepassingen;  
- de mate van verwering van de aangetroffen asbesttoepassingen, aangeduid met 

de kwalificatie niet verweerd, licht verweerd of ernstig verweerd;  
- de hoeveelheid van de aangetroffen asbesttoepassingen;  
- hoe de asbesttoepassingen bevestigd zijn;  
- of de toepassing binnen of buiten is aangetroffen;  
- de ingeschatte verwijderingsmethode.” 
 
De commissie leidt uit artikel 19, zevende lid, van Bijlage XIIIa en de toelichting 
daarop af dat onder meer de hoeveelheid van de aangetroffen asbesttoepassingen 
moet worden geregistreerd. Dit wordt door [bezwaarmaker] niet bestreden. 
 
[Bezwaarmaker] stelt zich op het standpunt dat de hoeveelheden vlakke beplating, 
borstwering en golfplaten (ook) in stuks kunnen worden geregistreerd.  
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. De commissie is met 
[de CI] van mening dat met het aantal stuks onvoldoende registratie van de 
aanwezige asbesttoepassingen plaatsvindt. De afmetingen van de vlakke beplating, 
borstwering en golfplaten kunnen dusdanig variëren dat met de aantallen stuks de 
hoeveelheden niet duidelijk worden geregistreerd.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 19, zevende lid, van Bijlage XIIIa 
oplevert. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, tiende lid, van Bijlage XIIIe 
gehouden een formele waarschuwing te geven. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 16 april 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      


