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Van een calamiteit die noodzaakt tot directe asbestverwijdering kan geen 
sprake zijn als er een langere periode tussen de calamiteit en de 
daadwerkelijke asbestverwijdering bestaat. Als het begin van de 
asbestverwijdering ten minste twee dagen duurt, kan deze gewoonweg 
tijdig worden gemeld.  
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 30 juli 2019 bezwaar tegen het besluit van 29 
juli 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 22 augustus 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
1 november 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. 
- Het project is gemeld als calamiteit. In de melding is omschreven dat in verband 

met de bedrijfsvoering de restanten zo spoedig mogelijk moeten worden 
verwijderd. Uit het inventarisatierapport blijkt dat na een storm het gehele 
werkgebied van de boer als verontreinigd wordt beschouwd. Hier is dus wel 
degelijk sprake van een ernstig risico voor de werkomgeving. De auditor heeft in 
zijn toelichting alleen de leefomgeving gebruikt, terwijl juist de werkomgeving 
verontreinigd is. De bedrijfsvoering is niet uitvoerbaar zolang er niet wordt 
gesaneerd. 

- In deze situatie wordt geprobeerd om zo snel mogelijk aan te vangen met de 
werkzaamheden om de boer te helpen het perceel asbestvrij te krijgen. De 
sloopmelding is ingediend omdat er tijdens het opruimen mogelijk ook direct 
deels moet worden gesloopt.  
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Al zal de gehele procedure al weken duren, op het moment dat [bezwaarmaker] 
als bedrijf kan of mag aanvangen wordt het werk direct ingepland. De calamiteit 
is nog steeds van kracht, omdat het perceel nog steeds is bezaaid met asbest en 
er voor de boer nog steeds ernstig risico is voor zijn werkomgeving. Hierdoor is 
het nog altijd mogelijk het werk binnen een dag te melden.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
 
Op grond van artikel 40, eerste lid, van het Certificatieschema meldt het 
asbestverwijderingsbedrijf ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de 
werkzaamheden de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de 
asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS.  
Het derde lid van artikel 40 bepaalt dat bij een calamiteit die noodzaakt tot directe 
asbestverwijdering:  
a. in afwijking van het eerste lid, zonder voorafgaande melding direct met de 

asbestverwijdering mag worden begonnen;  
b. de melding in het LAVS zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het 

begin van het asbestverwijderingswerk plaatsvindt; en  
c. bij de melding wordt aangegeven waarom sprake is van een calamiteit.  
 
Op grond van artikel 1 van het Certificatieschema wordt in dit certificatieschema 
verstaan onder calamiteit: onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige 
risico’s voor de werk- en leefomgeving 
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of 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 40, eerste lid, van het 
Certificatieschema is een categorie III-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 4 juli 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
De Meerweg 9 te Nietap een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat het asbestverwijderings-
bedrijf niet ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de 
begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvond in 
het LAVS had gemeld. Men had het gemeld als zijnde een calamiteit. Een calamiteit 
is echter een onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige risico’s voor werk 
en leefomgeving. In dit specifieke geval was er een dak van een boerenschuur 
kapot gewaaid waardoor er over een groot gedeelte van het boerenerf een 
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besmetting met asbest was opgetreden. Er waren geen ernstige risico’s voor de 
werk- en leefomgeving, omdat de woning nog via de andere kant veilig was te 
betreden en op het verdere erf alleen strobalen stonden opgeslagen.  
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 40, eerste 
lid, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
  
2. Op grond van artikel 40, eerste lid, van het Certificatieschema meldt het 
asbestverwijderingsbedrijf ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de 
werkzaamheden de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de 
asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS. 
Op grond van het derde lid van artikel 40 van het Certificatieschema hoeft niet 
twee dagen van tevoren te worden gemeld als sprake is van een calamiteit die  
noodzaakt tot directe asbestverwijdering. 
 
3. Allereerst doet zich de vraag voor of sprake is van een calamiteit. De auditor 
heeft vastgesteld dat een dak van een boerenschuur kapot was gewaaid waardoor 
er over een groot gedeelte van het boerenerf een besmetting met asbest was 
opgetreden. Volgens de auditor waren er geen ernstige risico’s voor de werk- en 
leefomgeving, omdat de woning nog via de andere kant veilig was te betreden en 
op het verdere erf alleen strobalen stonden opgeslagen.  
 
[Bezwaarmaker] stelt dat weliswaar de woning veilig kon worden bereikt, maar dat 
de gehele werkomgeving van de boer was verontreinigd en geen bedrijfsvoering 
mogelijk was. 
 
Naar het oordeel van de commissie is niet uitgesloten dat sprake was van ernstige 
risico’s voor de werkomgeving en daarom van een calamiteit. 
 
Dit betekent echter niet dat [bezwaarmaker] de asbestverwijderings-
werkzaamheden niet ten minste twee dagen van tevoren hoefde te melden. Dat is 
pas het geval als door de calamiteit directe asbestverwijdering noodzakelijk is. 
Naar het oordeel van de commissie was van een noodzaak tot directe verwijdering 
geen sprake.  
 
Anders dan [bezwaarmaker] betoogt, kan van een calamiteit die noodzaakt tot 
directe asbestverwijdering geen sprake zijn als er een langere periode tussen de 
calamiteit en de daadwerkelijke asbestverwijdering bestaat. Als het begin van de 
asbestverwijdering ten minste twee dagen duurt, kan deze gewoonweg tijdig 
worden gemeld. Dat er mogelijk ook gesloopt moest worden, maakt dat niet 
anders. Artikel 40, tweede lid, van het Certificatieschema biedt de mogelijkheid de 
begintijd te wijzigen. 
 
Nu [bezwaarmaker] in dit geval meerdere dagen heeft gewacht met de aanvang 
van de asbestverwijderingswerkzaamheden, is niet voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 40, derde lid, van het Certifícatieschema.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 4 juli 2019 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 40, eerste 
lid, van het Certificatieschema opleveren. 
 



blad 4 
 

 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
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.  
 
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, 8 november 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


