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Zoals de commissie in haar advies BCA 19003 heeft overwogen volgt uit 
artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa en de toelichting dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor moet zorgen dat voor de aanvang van 
en tijdens de asbestverwijdering op de projectlocatie een 
asbestinventarisatierapport aanwezig is dat niet ouder is dan drie jaar (na 
ondertekening). De commissie constateert dat in dit geval aan beide 
genoemde ‘voorwaarden’ is voldaan, daarmee acht de commissie gegeven 
dat een geldig asbestinventarisatierapport aanwezig was.  
De commissie volgt niet het door [de CI] in het bestreden besluit en het 
verweerschrift ingenomen standpunt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
op grond van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa ervoor moet 
zorgen dat het asbestinventarisatierapport aan alle eisen in artikel 22 van 
Bijlage XIIIa voldoet. Uit de tekst van artikel 38, aanhef en onder b, van 
Bijlage XIIIa en de toelichting daarop volgt niet meer dan dat een geldig 
asbestinventarisatierapport aanwezig moet zijn. De verwijzing naar artikel 
22 van Bijlage XIIIa heeft betrekking op de geldigheid van het 
asbestinventarisatierapport. In artikel 22, veertiende lid, is geregeld dat 
een asbestinventarisatierapport drie jaar geldig is vanaf het moment van 
ondertekening. Een verplichting voor het asbestverwijderingsbedrijf om te 
controleren of het asbestinventarisatierapport aan alle eisen in artikel 22 
van Bijlage XIIIa voldoet, valt niet te lezen in artikel 38 van Bijlage XIIIa. 
Dat is immers op grond van artikel 22 van Bijlage XIIIa de taak van het 
asbestinventarisatiebedrijf. 
 
 
BCA 19007  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 18 december 2018 bezwaar tegen het besluit 
van 11 december 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluiten heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] per 7 
februari 2018 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde] namens [de CI] bij brief van 
23 januari 2019 een verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
24 mei 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  
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De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht ten 
aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
- Het standpunt van [de CI] dat, indien een asbestinventarisatierapport niet 

voldoet aan de eisen in artikel 22 van Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa), 
er geen sprake is van een geldig asbestinventarisatierapport, sluit niet aan bij 
artikel 38 van Bijlage XIIIa. Het asbestverwijderingsbedrijf dient zorg te dragen 
voor een geldig asbestinventarisatierapport. De geldigheid van het 
asbestinventarisatierapport staat beschreven in artikel 22, veertiende lid. Voor 
de rest is de inhoud van het asbestinventarisatierapport de verantwoordelijkheid 
van het asbestinventarisatiebedrijf. Er is in Bijlage XIIIa geen 
conformiteitsbeoordeling van het asbestinventarisatierapport door het 
asbestverwijderingsbedrijf opgenomen. De conformiteitsbeoordeling in SC-530 is 
niet overgenomen. 

- De motivatie dat het rapport niet geldig is, omdat het rapport fouten zou 
bevatten, is onjuist. De te verwijderen bron was duidelijk in aard, mate en 
omvang. De geconstateerde fout in het rapport met betrekking tot de 
hechtgebondenheid in de Smart-bijlage ten opzichte van het bronblad is louter 
administratief en leidt niet tot een wijziging in de saneringsmethodiek. De 
geconstateerde fout vindt geen grondslag in artikel 22, vijfde en achtste lid, van 
Bijlage XIIIa. Het opgestelde werkplan en de verwijderingsmethodiek op de 
locatie voldeden. 
De motivatie zou tevens impliceren dat een asbestverwijdering waarbij niet- 
gerapporteerd asbest wordt aangetroffen, moet worden stilgelegd, omdat het 
rapport niet alle bronnen beschrijft en dus niet voldoet aan de eisen van artikel 
22 van Bijlage XIIIa. Artikel 42 van Bijlage XIIIa is hier echter heel duidelijk in 
en beschrijft alleen dat er geen werkzaamheden aan de verdachte bron mogen 
worden uitgevoerd. 

- Gezien de brandschade in de woning en de mogelijke aantasting van de 
bouwkundige constructie van de woning is het voor de directie heel normaal dat 
de deskundig inventariseerder asbest (DIA) zijn veiligheid voorop stelt en 
beschrijft dat er bij de sloop van de woning een DIA aanwezig dient te zijn om 
eventueel niet-gerapporteerd asbest direct in kaart te brengen. Deze 
beschrijving was helemaal duidelijk. Hierop is de woning voorafgaand aan de 
werkzaamheden aan dit deel in het rapport dan ook aanvullend onderzocht door 
[naam] op 21 november 2018 (met kenmerk [nummer]). 

- De stelling dat op basis van het asbestinventarisatierapport geen vrijgave 
conform NEN 2990 kan plaatsvinden, is misplaatst. NEN 2990 geeft een 
duidelijke toelichting over de wijze waarop een asbestbrand kan worden 
gesaneerd.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
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Op grond van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa draagt het 
asbestverwijderingsbedrijf er zorg voor dat voor de aanvang van en tijdens de 
asbestverwijdering de volgende documenten op de projectlocatie aanwezig zijn: 
b. het geldige asbestinventarisatierapport, bedoeld in artikel 22, dat betrekking 

heeft op de te verrichten asbestverwijdering. 
 
Artikel 22, veertiende lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat in het 
asbestinventarisatierapport wordt aangegeven dat het rapport drie jaar geldig is na 
ondertekening. 
 
In artikel 23, eerste lid, van Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en 
Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) is bepaald dat, indien 
de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één 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 38, onder b, van Bijlage XIIIa 
is een categorie III-afwijking. 
In artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, is bepaald dat bij het toepassen van het 
eerste en tweede lid de volgende verzwaringen worden toegepast: 
b. indien de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na 

constatering van een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV voor de 
zesde keer een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV constateert, 
worden deze zes afwijkingen beschouwd als zijnde een afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie. 

Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 13 november 2018 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Rijneveld 137 te Boskoop een projectaudit uitgevoerd. 
Daarbij is door de auditor geconstateerd dat het asbestverwijderingsbedrijf er geen 
zorg voor droeg dat voor de aanvang van en tijdens de asbestverwijdering het 
geldige asbestinventarisatierapport, bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op 
de te verrichten asbestverwijdering, aanwezig was.  
 
Omdat in het asbestinventarisatierapport het werkgebied van de sanering niet 
volledig was geïnventariseerd, was volgens [de CI] het asbestinventarisatierapport 
niet conform de eisen in artikel 22 van Bijlage XIIIa opgesteld en kon het niet 
geschikt worden bevonden voor de door [bezwaarmaker] uit te voeren sanering. 
Daardoor kon niet worden gesproken van een geldig asbestinventarisatierapport. 
[de CI] heeft dit feit als een afwijking van artikel 38, aanhef en onder b, van 
Bijlage XIIIa aangemerkt.  
 
Verder werd op 13 november 2018 door de auditor bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Rijneveld 137 te Boskoop geconstateerd dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er niet voor zorgde dat de deskundig toezichthouder 



blad 4 
 

 
asbestverwijdering (DTA) tijdens de asbestverwijdering op de projectlocatie 
controleerde, waarborgde en toezicht hield dat de personen die het asbest 
verwijderen in het bezit waren van een geldig facefittestcertificaat. [De CI] heeft 
dit feit als een afwijking van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder e, van Bijlage 
XIIIa aangemerkt. 
 
Eerder zijn bij [bezwaarmaker] nog vier categorie III-afwijkingen geconstateerd. 
Met de twee op 13 november 2018 geconstateerde categorie III-afwijkingen is 
sprake van zes categorie III-afwijkingen binnen een jaar die op grond van artikel 
23, derde lid, onder b, van Bijlage XIIIe als een categorie II-afwijking worden 
beschouwd. Daarom heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk geschorst.  
 
Het bezwaar richt zich tegen de vaststelling van de afwijking van artikel 38, aanhef 
en onder b, van Bijlage XIIIa en de daaruit voortvloeiende voorwaardelijke 
schorsing. 
 
2. Het geschil spitst zich toe op de vraag hoe ver de zorgplicht van het 
asbestverwijderingsbedrijf in artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa ten 
aanzien van de geldigheid van het asbestinventarisatierapport reikt. 
 
Op grond van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa draagt het 
asbestverwijderingsbedrijf er zorg voor dat voor de aanvang van en tijdens de 
asbestverwijdering op de projectlocatie het geldige asbestinventarisatierapport, 
bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op de te verrichten asbestverwijdering, 
aanwezig is. 
 
In de toelichting bij artikel 38 van Bijlage XIIIa is gesteld: 
‘Dit zijn, met uitzondering van onderdeel b, nieuwe bepalingen. Zij sluiten aan bij 
de huidige uitvoeringspraktijk. Artikel 4.54d, negende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt al dat het asbestinventarisatierapport 
aanwezig moet zijn op de arbeidsplaats. De onderdelen a tot en met c vereisen dat 
bepaalde documentatie aanwezig is op de projectlocatie.’ (Staatscourant 2016, nr. 
64906, pagina 59). 
 
Zoals de commissie in haar advies BCA 19003 heeft overwogen volgt uit artikel 38, 
aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa en de toelichting dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor moet zorgen dat voor de aanvang van en tijdens 
de asbestverwijdering op de projectlocatie een asbestinventarisatierapport 
aanwezig is dat niet ouder is dan drie jaar (na ondertekening). De commissie 
constateert dat in dit geval aan beide genoemde ‘voorwaarden’ is voldaan, 
daarmee acht de commissie gegeven dat een geldig asbestinventarisatierapport 
aanwezig was.  
 
De commissie volgt niet het door [de CI] in het bestreden besluit en het 
verweerschrift ingenomen standpunt dat het asbestverwijderingsbedrijf op grond 
van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa ervoor moet zorgen dat het 
asbestinventarisatierapport aan alle eisen in artikel 22 van Bijlage XIIIa voldoet.  
Uit de tekst van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa en de toelichting 
daarop volgt niet meer dan dat een geldig asbestinventarisatierapport aanwezig 
moet zijn. De verwijzing naar artikel 22 van Bijlage XIIIa heeft betrekking op de 
geldigheid van het asbestinventarisatierapport. In artikel 22, veertiende lid, is 
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geregeld dat een asbestinventarisatierapport drie jaar geldig is vanaf het moment 
van ondertekening. Een verplichting voor het asbestverwijderingsbedrijf om te 
controleren of het asbestinventarisatierapport aan alle eisen in artikel 22 van 
Bijlage XIIIa voldoet, valt niet te lezen in artikel 38 van Bijlage XIIIa. Dat is 
immers op grond van artikel 22 van Bijlage XIIIa de taak van het 
asbestinventarisatiebedrijf. 
 
Anders dan namens [de CI] in het verweerschrift wordt gesteld, liggen in dit geval 
de omstandigheden niet anders dan in de situatie in het advies BCA 19003, zodat 
niet tot een ander oordeel hoeft te worden gekomen.  
In het asbestinventarisatierapport (Rapportage asbestinventarisatie conform 
certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering, projectnummer 18-
080, De brandlocatie aan de Rijneveld 137 t/m 147 te Boskoop, d.d. 26 oktober 
2018) is voldoende duidelijk aangegeven op welke onderdelen het rapport 
betrekking heeft en welke onderdelen nog nader moeten worden onderzocht. Voor 
de onderzochte onderdelen is sprake van een geldig asbestinventarisatierapport. 
Dat asbestinventarisatierapport was conform artikel 38, aanhef en onder b, van 
Bijlage XIIIa voor de aanvang van en tijdens de asbestverwijdering op de 
projectlocatie aanwezig. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] het geconstateerde feit ten 
onrechte als een afwijking van artikel 38, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa 
aangemerkt. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu de afwijking van artikel 38, aanhef 
en onder b, van Bijlage XIIIa niet is komen vast te staan, er geen sprake is van de 
situatie als bedoeld in artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIe, 
namelijk dat sprake is van zes categorie III-afwijkingen binnen een jaar die als een 
categorie II-afwijking moeten worden beschouwd. Nu geen sprake is van een 
categorie II-afwijking, is [de CI] niet bevoegd op grond van artikel 23, zevende lid, 
van Bijlage XIIIe het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 
schorsen. Het bestreden besluit kan daarom niet in stand blijven en moet worden 
herroepen. 
 
Hetgeen [bezwaarmaker] verder heeft aangevoerd, hoeft geen bespreking meer. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te herroepen. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 17 juni 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


