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Het geschil spitst zich toe op de vraag wat de meldingsplicht in artikel 40 
van Bijlage XIIIa inhoudt. 
Met verwijzing naar de toelichting op Bijlage XIIIa (Staatscourant 2016, 
64906, pagina 38) stelt [de CI] in het verweerschrift terecht dat de 
meldingsplicht die volgt uit artikel 40, eerste lid, van Bijlage XIIIa en het 
Certificatieschema enkel ziet op werkzaamheden die vallen onder het 
certificatiestelsel, namelijk op het verwijderen van asbestbronnen in 
risicoklasse 2 en 2A.  
Om effectief toezicht te kunnen houden dienen de asbestverwijderingen in 
risicoklassen 2 en 2A apart van asbestverwijderingen in risicoklassen 1 te 
worden gemeld.  
Het is aan de certificaathouder om ervoor te zorgen dat de melding van de 
asbestverwijdering in de risicoklassen 2 en 2A overeenkomstig artikel 40 
van Bijlage XIIIa plaatsvindt.  
Het feit dat de asbestverwijderingen voortdurend in risicoklasse 1 als 
risicoklasse 2 plaatsvinden ontsloeg [bezwaarmaker] niet van de 
verplichting de in artikel 40 van Bijlage XIIIa genoemde gegevens van de 
asbestverwijderingen in risicoklasse 2 apart te melden. Het was 
[bezwaarmaker] niet toegestaan de gehele periode van 7 januari 2019 en 
eindtijd 14 februari 2019 in een keer te melden, ongeacht of de 
asbestverwijdering in risicoklasse 2 of 1 plaatsvond. Wijzigingen van 
risicoklasse 2 naar risicoklasse 1 dienen ook te worden gemeld. Indien 
[bezwaarmaker] de wijzigingen niet in het LAVS kon melden, had zij deze 
direct bij [de CI] moeten melden. 
 
 
BCA 19011 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 14 maart 2019 bezwaar tegen het besluit van 
27 februari 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Bij brief van 5 april 2019 heeft [bezwaarmaker] de gronden van bezwaar nogmaals 
uiteengezet om duidelijkheid te verschaffen. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 16 juli 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
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Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
4 oktober 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] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Er wordt door [de CI] voorbijgegaan aan het feit dat de melding een sanering 

betrof die voortdurend plaatsvond, het saneringen betroffen in zowel risicoklasse 
1 als risicoklasse 2 en er in de melding geen onderscheid werd gemaakt door de 
melder (wat ook niet mogelijk is om het in LAVS aan te geven). Het melden 
heeft dus betrekking op een periode waarin voortdurend saneringen in zowel 
risicoklasse 1 als risicoklasse 2 werden uitgevoerd. Dit feit wordt door beide 
auditoren genegeerd en niet meegenomen in hun verslag, althans zo wordt 
opgemaakt uit het betoog van [de CI] en uit het verslag van de audit [nummer]. 

- Zoals aangegeven in de zienswijzeprocedure bevat de melding saneringen in 
zowel risicoklasse 1 als risicoklasse 2. Op alle dagen is er gesaneerd. Dus als 
een geplande risicoklasse 2-sanering verschoof omdat deze uitvoeringstechnisch 
niet uitgevoerd kon worden op het geplande tijdstip dan werd een risicoklasse 1-
sanering uitgevoerd. Ook dit is aan de auditor meegedeeld en is door [de CI] 
niet betwist Hiermee is aangetoond dat op de gemelde tijden (de gehele periode 
van 7 januari 2019 tot en met 14 februari 2019) asbest werd gesaneerd. 

- De auditor dient aan te tonen dat er een fout is gemaakt door [bezwaarmaker]. 
Er is gemeld dat er saneringswerkzaamheden uitgevoerd werden en er is ook 
aan de auditor aangetoond dat in het LAVS niet gemeld kon worden in 
risicoklasse 1 en 2 als dit door anderen (inventarisatiebureaus) verkeerd in het 
systeem opgenomen was. Het is dus in het LAVS niet mogelijk om onderscheid 
te maken tussen risicoklasse 1- en 2-saneringen in de melding.  
Anders gezegd, de auditor kon niet aantonen dat de melding fout was op basis 
van de logboeken. [De CI] betwist niet dat van risicoklasse 1-saneringen geen 
logboekgegevens hoeven te worden bijgehouden. De auditor moet dus wel 
degelijk aantonen dat er niet gesaneerd werd.  
Ook staat in het LAVS aangegeven dat indien niet aansluitend wordt gewerkt, dit 
in het veld ‘opmerkingen’ moet worden aangegeven. Aangezien er aansluitend 
saneringen in risicoklasse 1 en 2 werden uitgevoerd, hoefden in dit veld geen 
opmerkingen te worden geplaatst. 

- In het LAVS dienen ook risicoklasse 1-saneringen te worden gemeld. Het 
systeem voorziet hierbij niet in een onderscheid tussen risicoklasse 1- en 2-
saneringen, omdat het inventarisatiebureau voor de toepassingen die gesaneerd 
werden een risicoklasse 2- of 1-sanering in het rapport had opgenomen en de 
keuze in het LAVS op de hoogste categorie was gezet en dus hiervoor 
risicoklasse 2 was ingevuld. Dat komt omdat er voor de validatie sprake was van 
risicoklasse 2-sanering en de inventarisator deze dan niet meer kan wijzigen 
naar risicoklasse 1. [bezwaarmaker] kan dat niet meer aanpassen in het LAVS. 
Dat de risicoklasse 1-sanering als een risicoklasse 2 in het LAVS-systeem staat 
is een omissie van het LAVS-systeem wat buiten de invloedsfeer van 
[bezwaarmaker] ligt. De melding is correct uitgevoerd.  
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- [Bezwaarmaker] heeft aangetoond dat er op alle dagen wel 

saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Dus kan er worden gesteld 
dat er wel conform artikel 40 van Bijlage XIIIa is gemeld is in samenhang met 
artikel 4.47c, eerste en tweede lid. Hierin staat duidelijk aangegeven: "Telkens 
wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een 
aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende 
producten, wordt een nieuwe melding gedaan.'' Aangezien er geen aanzienlijke 
toename van de blootstelling is geweest, hoefde de melding ook niet te worden 
aangepast. 

- Nu de meldtool en de bevestiging van de melding aan [bezwaarmaker] is 
verstrekt, kan [bezwaarmaker] de meldingen richting [de CI] voortaan 
aanpassen.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling, het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
 
Op grond van artikel 40, eerste lid, van Bijlage XIIIa meldt het 
asbestverwijderingsbedrijf uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de 
werkzaamheden de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de 
asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS.  
In het tweede lid van artikel 40 is bepaald dat het asbestverwijderingsbedrijf 
wijzigingen van de begintijd, de eindtijd of werktijden van de asbestverwijdering 
onmiddellijk in het LAVS meldt.  
Het vierde lid van artikel 40 bepaalt dat, indien de asbestverwijderings-
werkzaamheden uitgevoerd worden in een lagere risicoklasse die het gevolg is van 
validatieonderzoek, dit dan in het LAVS wordt opgenomen. 
 
Artikel 1 van het Bijlage XIIIa bepaalt dat in deze bijlage wordt verstaan onder 
LAVS: Landelijk Asbestvolgsysteem, webportaal waarin informatie over het proces 
van asbestinventarisatie, asbestverwijdering, eindbeoordeling en afvoer van asbest 
wordt ingevoerd en opgeslagen via https://www.asbestvolgsysteem.nl. 
 
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 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 40, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa is een categorie III-afwijking.  
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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. 
 
In het Certificatieschema, dat vanaf 1 april 2019 geldt, zijn gelijke bepalingen 
opgenomen als in Bijlage XIIIa. 
 
De beoordeling  
1. Op 21 januari 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan Weipad te Rotterdam een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat de getoonde melding met 
meldingsnummer [nummer] onjuist was ingevoerd in het LAVS. Het werk werd in 
een niet aansluitende periode uitgevoerd. Echter enkel begintijd 7 januari 2019 en 
eindtijd 14 februari 2019 waren ingevoerd. Uit het logboek bleek dat men enkel op 
7, 10, 14 en 16 januari 2019 werkzaamheden had verricht. Dit was niet in het 
opmerkingenveld in de LAVS-melding ingevoerd. Verder werden de vensterbanken 
in risicoklasse 1 verwijderd als gevolg van een validatieonderzoek, terwijl dit niet in 
de LAVS-melding was vermeld.  
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 40 van het 
Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
2. Op grond van artikel 40, eerste lid, van Bijlage XIIIa meldt het 
asbestverwijderingsbedrijf uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de 
werkzaamheden de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de 
asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS.  
 
Het geschil spitst zich toe op de vraag wat de meldingsplicht in artikel 40 van 
Bijlage XIIIa inhoudt. 
 
In artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald dat, 
indien de concentratie van asbestvezels is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, het 
verwijderen van asbest(bronnen) wordt verricht door een bedrijf dat in het bezit is 
van een certificaat asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling. 
 
Hieruit kan worden afgeleid dat het certificatiestelsel enkel van toepassing is op  
– voor zover hier van belang – het verwijderen van asbest(bronnen) ingedeeld in 
risicoklasse 2 of 2A. De certificerende instelling houdt ook enkel toezicht op 
asbestverwijderingswerkzaamheden in risicoklasse 2 en 2A. 
 
Met verwijzing naar de toelichting op Bijlage XIIIa (Staatscourant 2016, 64906, 
pagina 38) stelt [de CI] in het verweerschrift terecht dat de meldingsplicht die 
volgt uit artikel 40, eerste lid, van Bijlage XIIIa en het Certificatieschema enkel ziet 
op werkzaamheden die vallen onder het certificatiestelsel, namelijk op het 
verwijderen van asbestbronnen in risicoklasse 2 en 2A.  
 
Asbestverwijderingsbedrijven zijn verplicht de in artikel 40 genoemde gegevens 
van asbestverwijdering van asbestbronnen in risicoklasse 2 en 2A te melden.  



blad 5 
 

 
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk 
asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer 
(Kamerstukken II 2016-2017, 34679, nr. 3, pagina 8) wordt gesteld: 

“Het onderhavige wetsvoorstel voorziet allereerst in de instelling van het 
landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). In deze landelijke elektronische voorziening 
worden alle gegevens en bescheiden opgeslagen, die volgens de vigerende 
regelgeving moeten worden verstrekt over asbestinventarisaties en de 
verwijdering van asbest in risicoklasse 2 en 2A. Die informatie moet worden 
verstrekt door de gecertificeerde bedrijven die de werkzaamheden verrichten, of 
door de professionele opdrachtgevers. Informatie over de verwijdering van 
asbest in risicoklasse 1 kan door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven 
vrijwillig in het LAVS worden opgenomen en zal dus niet verplicht worden 
gesteld. De certificatieschema’s in de Arbeidsomstandighedenregeling, waarin 
het gebruik van het LAVS is geregeld, hebben namelijk geen betrekking op de 
verwijdering van asbest in risicoklasse 1. De verwijdering van asbest in 
risicoklasse 1 mag overigens ook door deskundige niet-gecertificeerde bedrijven 
worden uitgevoerd. Die bedrijven hebben echter geen toegang tot het LAVS, 
omdat het niet verplicht is om daarin informatie over de verwijdering van asbest 
in risicoklasse 1 in te voeren en zij niet betrokken kunnen zijn bij de 
verwijdering van asbest in risicoklasse 2 of 2A, waarover wel verplicht informatie 
in het LAVS moet worden ingevoerd.” 

 
Om effectief toezicht te kunnen houden dienen de asbestverwijderingen in 
risicoklassen 2 en 2A apart van asbestverwijderingen in risicoklassen 1 te worden 
gemeld.  
 
Het is aan de certificaathouder om ervoor te zorgen dat de melding van de 
asbestverwijdering in de risicoklassen 2 en 2A overeenkomstig artikel 40 van 
Bijlage XIIIa plaatsvindt.  
 
Het feit dat de asbestverwijderingen voortdurend in risicoklasse 1 als risicoklasse 2 
plaatsvinden ontsloeg [bezwaarmaker] niet van de verplichting de in artikel 40 van 
Bijlage XIIIa genoemde gegevens van de asbestverwijderingen in risicoklasse 2 
apart te melden. Het was [bezwaarmaker] niet toegestaan de gehele periode van 7 
januari 2019 en eindtijd 14 februari 2019 in een keer te melden, ongeacht of de 
asbestverwijdering in risicoklasse 2 of 1 plaatsvond. Wijzigingen van risicoklasse 2 
naar risicoklasse 1 dienen ook te worden gemeld. Indien [bezwaarmaker] de 
wijzigingen niet in het LAVS kon melden, had zij deze direct bij [de CI] moeten 
melden. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 21 januari 2019 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 40 van 
Bijlage XIIIa opleveren. 
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 23, tiende lid, van Bijlage XIIIe bevoegd en 
gehouden [bezwaarmaker] 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.  
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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, 5 november 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter       


