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Nu de sanering in het asbestinventarisatierapport was ingedeeld in 
risicoklasse 2, stond het [bezwaarmaker] als asbestverwijderingsbedrijf 
niet vrij om af te wijken van het asbestinventarisatierapport en uit te gaan 
van een lagere risicoklasse. Indien [bezwaarmaker] van mening was dat 
de indeling in risicoklasse 2 niet juist zou zijn, had zij zich tot het 
asbestinventarisatiebedrijf moeten wenden om de risicoklasse aan te 
passen.  
Verder is de commissie met [de CI] van mening dat de voorbereidende 
werkzaamheden voor de asbestverwijdering onderdeel zijn van de 
asbestverwijdering. Van strijd met het artikel 4.54d van het Arbeids-
omstandighedenbesluit en artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden-
regeling is geen sprake. Uit genoemde artikelen valt niet af te leiden dat 
de voorbereiding van de asbestverwijdering buiten de asbestverwijdering 
zou vallen.  
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 18 juni 2019 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 8 mei 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] [bezwaarmaker] een formele waarschuwing 
gegeven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 9 mei 2019 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 10 juli 2019 heeft [gemachtigde de gronden van bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 13 augustus 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
20 september 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. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Het staat niet ter discussie dat [bezwaarmaker] nog niet was begonnen met de 

asbestverwijdering. Dat staat ook in het auditrapport. Desondanks is [de CI] van 
mening dat [bezwaarmaker] de artikelen 36, aanhef en onder c, en 43, tweede 
lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering (Certificatieschema) heeft overtreden. [De CI] baseert dit op 
het asbestinventarisatierapport waarin wordt geadviseerd de ruimte af te sluiten 
en deze niet zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te betreden. De 
medewerkers van [bezwaarmaker] zouden dit uitgangspunt van het 
asbestinventarisatierapport hebben overtreden, omdat zij voorbereidende 
werkzaamheden zonder PBM uitvoerden. 
De voorbereidende werkzaamheden vallen niet onder het Certificatieschema. 
Artikel 4.54d van het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt op welke 
werkzaamheden artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en daarmee 
het Certificatieschema van toepassing is. Werkzaamheden vallen alleen onder 
het Certificatieschema indien zij (1) voorkomen in de opsomming van artikel 
4.54a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit) (of, identiek, artikel 6 
van het Asbestverwijderingsbesluit) en zij (2) zijn ingedeeld in risicoklasse 2. 
[Bezwaarmaker] heeft geen werkzaamheden verricht als hier beschreven. Het 
Certificatieschema is daarom niet van toepassing.  

- Het betreden van de keuken valt niet in risicoklasse 2. 
In deze is niet vastgesteld dat de voorbereidende werkzaamheden in risicoklasse 
2 vallen en dus het gebruik van PBM vereisen. De opmerking in het 
inventarisatierapport dat het gaat om werkzaamheden in risicoklasse 2 heeft 
geen betrekking op de voorbereidende werkzaamheden of op het aanwezig zijn 
in de keuken voorafgaand aan het uitvoeren van de asbestsanering, maar op de 
asbestsanering zelf. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de aanbeveling ten aanzien 
van de slaapkamer. Uit het asbestinventarisatierapport kan daarom niet blijken 
dat de vezelconcentratie in de keuken voorafgaand aan de werkzaamheden 
boven de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter lag.  

- Een andere uitleg dan bovenstaande van het Arbeidsomstandighedenbesluit en 
de daarop gebaseerde regelgeving zou volstrekt onlogische consequenties 
hebben. Zouden de voorbereidende werkzaamheden vallen onder de begrippen 
‘asbestverwijdering’ en het ‘asbestverwijderingswerk’, dan zou er tijdens de 
opbouw van het containment voldaan moeten worden aan de norm van een 
minimale onderdruk van 20 Pa. Dat is immers de norm die geldt tijdens de 
asbestverwijdering. Dat kan natuurlijk niet. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 
In artikel 36, aanhef en onder c, van het Certificatieschema (voorheen: het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa)) is bepaald dat het 
asbestverwijderingsbedrijf voor het begin van het asbestverwijderingswerk een 
werkplan opstelt dat is toegespitst op de uit te voeren 
asbestverwijderingswerkzaamheden:  
c. waarin de best bestaande technieken om emissie van asbestvezels naar de lucht 
zoveel mogelijk te voorkomen zijn beschreven en hoe deze worden toegepast. 
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Artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema (voorheen: Bijlage XIIIa) bepaalt 
dat de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en 
werkwijze die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en het werkplan. 
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer bepalingen, 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 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 2. Het niet voldoen aan artikel 36 van het Certificatieschema 
is een categorie III-afwijking. Het niet voldoen aan artikel 43, tweede lid, van het 
Certificatieschema is een categorie II-afwijking. 
Op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema wordt het 
procescertificaat voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van 
een categorie II afwijking. 
In artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema is bepaald dat aan de 
certificaathouder door de certificerende instelling een waarschuwing wordt gegeven 
in geval van een afwijking uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 25 maart 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Burgemeester Ficqlaan 1 te Grave een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat [bezwaarmaker] voor het 
begin van het asbestverwijderingswerk geen werkplan had opgesteld dat was 
toegespitst op de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden, waarin de best 
bestaande technieken om emissie van asbestvezels naar de lucht zoveel mogelijk 
te voorkomen zijn beschreven en hoe deze worden toegepast. In het 
inventarisatierapport met kenmerk RFI-19-00001978-SI d.d. 11-03-2019 is 
geadviseerd de keuken af te sluiten en de keuken niet meer zonder gebruik van 
PBM te betreden. De restanten vloerzeil waren ernstig beschadigd en hadden een 
open vezelstructuur. Hierdoor was er bij betreding van de ruimte kans op 
vezelemissie. Deze situatie was niet vermeld in het werkplan en tevens waren geen 
maatregelen opgenomen om deze mogelijke vezelemissie te voorkomen. 
Verder heeft de auditor geconstateerd dat de werkzaamheden niet werden 
uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze zoals vastgelegd in het 
asbestinventarisatierapport en het werkplan. DTA en DAV hielden zich niet aan de 
werkwijze. Bij aankomst auditor waren beide medewerkers in de keuken, zonder 
gebruikmaking van PBM. In de keuken waren al diverse handelingen verricht ten 
behoeve van het maken van een containment.  
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 36, aanhef en 
onder c, en artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema (Bijlage XIIIa) 
aangemerkt en bij het bestreden besluit [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 9 mei 
2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
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2. Door [bezwaarmaker] wordt niet bestreden dat de door de auditor 
geconstateerde feiten zich hebben voorgedaan.  
 
[Bezwaarmaker] stelt echter dat er geen afwijkingen van het Certificatieschema 
hebben plaatsgevonden, omdat werkzaamheden alleen onder het 
Certificatieschema vallen indien (1) zij voorkomen in de opsomming van artikel 
4.54a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit) (of, identiek, artikel 6 
van het Asbestverwijderings-besluit) en (2) zij zijn ingedeeld in risicoklasse 2. 
Volgens [bezwaarmaker] was dat niet het geval. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt.  
 
In het inventarisatierapport staat duidelijk dat zich op de keukenvloer sterk 
beschadigde niet hechtgebonden asbesthoudende restanten van een onderlaag van 
vloerzeil bevinden. De restanten hebben een open vezelstructuur en zijn ernstig 
beschadigd. Hierdoor is er bij betreding van de ruimte kans op vezelemissie. 
Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te laten saneren en tot die 
tijd het onderzoeksgebied af te sluiten en deze niet meer te betreden zonder 
gebruikmaking van PBM. De risicoklasse is 2. 
De commissie is met [de CI] van mening dat dit een bij de asbestverwijdering 
verplicht op te volgen advies is.  
 
Nu de sanering in het asbestinventarisatierapport was ingedeeld in risicoklasse 2, 
stond het [bezwaarmaker] als asbestverwijderingsbedrijf niet vrij om af te wijken 
van het asbestinventarisatierapport en uit te gaan van een lagere risicoklasse. 
Indien [bezwaarmaker] van mening was dat de indeling in risicoklasse 2 niet juist 
zou zijn, had zij zich tot het asbestinventarisatiebedrijf moeten wenden om de 
risicoklasse aan te passen.  
 
Verder is de commissie met [de CI] van mening dat de voorbereidende 
werkzaamheden voor de asbestverwijdering onderdeel zijn van de 
asbestverwijdering. Van strijd met het artikel 4.54d van het Arbeids-
omstandighedenbesluit en artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling is 
geen sprake. Uit genoemde artikelen valt niet af te leiden dat de voorbereiding van 
de asbestverwijdering buiten de asbestverwijdering zou vallen. Het zou volstrekt 
onlogisch zijn dat, wanneer er kans bestaat op vezelemissie bij het betreden van 
een ruimte, op het moment van de voorbereiding geen beschermende maatregelen 
zouden hoeven te worden getroffen. 
 
Het argument van [bezwaarmaker] dat, als de voorbereidende werkzaamheden 
vallen onder de begrippen ‘asbestverwijdering’ en het ‘asbestverwijderingswerk’, er 
tijdens de opbouw van het containment voldaan zou moeten worden aan de norm 
van een minimale onderdruk van 20 Pa, is niet overtuigend. De onderdruk van 20 
Pa geldt uiteraard eerst na de bouw van het containment en kan niet tijdens de 
opbouw van het containment worden bereikt. Dat wil niet zeggen dat andere 
normen niet op de voorbereidende werkzaamheden van toepassing kunnen zijn en 
voorbereidende werkzaamheden niet onder asbestverwijdering vallen. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 25 maart 2019 geconstateerde feiten afwijkingen van artikel 36, 
aanhef en onder c, en artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema opleveren. 
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[De CI] is daarom op grond van artikel 70, zevende en tiende lid, van het 
Certificatieschema bevoegd en gehouden [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing te geven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 9 mei 
2019 voorwaardelijk te schorsen voor een termijn van 90 dagen. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou 
moeten terugschalen of geen sanctie zou moeten opleggen of waarschuwing zou 
moeten geven.  
  
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om vergoeding van de proceskosten die zij in het kader 
van deze bezwaarschriftprocedure heeft gemaakt. 
 
Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de proceskosten in 
verband met de behandeling van het bezwaar uitsluitend vergoed voorzover het 
bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid.  
 
Uit het vorenstaande volgt dat het bezwaar ongegrond is en het bestreden besluit 
niet hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen 
grondslag voor de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 4 oktober 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


