
 

 
 
 

 

 
 
 
Postbus 24 
5066 ZG Moergestel 
 
info@ascert.nl 
 
 

 

 

Voorafgaand aan de verwijdering is - zonder containment - een deel van 
de asbestcementpijp vrijgemaakt. Door deze werkwijze kon de 
asbestcementpijp worden geraakt en worden beschadigd. Het vrijhakken 
van de asbestcementpijp moet als onderdeel van de asbestverwijdering 
worden gezien. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn onderdeel van 
de asbestverwijdering. 
 
 
BCA 19022  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 19 september 2019 bezwaar tegen het besluit 
van 13 augustus 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 8 november 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
24 januari 2020 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. 
- VCA-JB11C-III/02 - artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het 

Certificatieschema voor de Proces-certificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
De artikelen in het Certificatieschema zien uitsluitend op de eisen die worden 
gesteld aan organisatie, personeel, materieel en uitvoeren van 
asbestsaneringswerkzaamheden. Van belang is dat bij audits slechts de 
arbeidsmiddelen worden meegenomen die rechtstreeks worden gebruikt bij 
saneringswerkzaamheden. Voorsloop en voorbereidende werkzaamheden die 
ook kunnen worden uitgevoerd door andere bedrijven / personen, vallen niet 
onder het Certificatieschema. In dit geval was er nog geen sprake van een 
containment. In het werkplan wordt expliciet benoemd hoe het containment 
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moet worden opgebouwd en de asbesttoepassing moet worden verwijderd, 
waarbij emissie wordt voorkomen. De daadwerkelijke asbestsanering was nog 
niet aangevangen. De afwijking is op het verkeerde artikel uitgeschreven. 

- VCA-JB11C-III/01 - artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema.  
Onder verwijzing naar het hetgeen gesteld is met betrekking tot de afwijking 
VCA-JB11C-III/02 zijn geen corrigerende maatregelen van toepassing en is er 
ook geen sprake van een afwijking. 
 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 
Artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor zorgdraagt dat de opgestelde procedures en 
instructies, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f tot en met k, worden gevolgd. 
 
Artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het Certificatieschema bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering 
op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat de 
asbestverwijdering wordt uitgevoerd overeenkomstig 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 32, derde lid, aanhef en onder 
a, en artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, 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 28 januari 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB) een controle uitgevoerd bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Dreef 1 te Oud-Gastel. Van de bevindingen heeft de OMWB een rapport 
naar [de CI] gestuurd. 
 
Op 20 juni 2019 heeft [de CI] daarover bij [bezwaarmaker] een kantooraudit 
uitgevoerd. Tijdens de audit is door de auditor het volgende geconstateerd: 
- [Bezwaarmaker] heeft de procedure met betrekking tot afhandeling van klachten 

/ afwijkingen niet altijd volledig gevolgd. Tijdens de audit zijn een aantal 
klachten vanuit een overheidsinstelling behandeld. Bij één van deze meldingen 
heeft [bezwaarmaker] geen corrigerende maatregelen doorgevoerd en geen 
verificatie uitgevoerd. [Bezwaarmaker] heeft enkel herstelmaatregelen 
genomen. 
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- Er is bij de asbestverwijdering niet conform werkplan gewerkt. De DTA heeft 

risico genomen door vóór aanvang van de sanering de asbestcementpijp rondom 
vrij te hakken. Deze werkwijze was niet in het werkplan vermeld. Ook heeft de 
DTA op dit punt geen afwijking op het werkplan geregistreerd. 

 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 32, derde lid, 
aanhef en onder a, en artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het 
Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] 
een formele waarschuwing gegeven. 
 
2. VCA-JB11C-III/02 - artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het 
Certificatieschema. 
Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het Certificatieschema 
zorgt het asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA tijdens de 
asbestverwijdering op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt 
dat de asbestverwijdering wordt uitgevoerd overeenkomstig het werkplan. 
 
Zoals uit het afwijkingsformulier van deze afwijking blijkt en op de hoorzitting is 
toegelicht, is voorafgaand aan de verwijdering - zonder containment - een deel van 
de asbestcementpijp vrijgemaakt. Door deze werkwijze kon de asbestcementpijp 
worden geraakt en worden beschadigd. De commissie is met [de CI] van mening 
dat het vrijhakken van de asbestcementpijp als onderdeel van de 
asbestverwijdering moet worden gezien. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn 
onderdeel van de asbestverwijdering en kunnen dus in dit geval, anders dan 
[bezwaarmaker] stelt, niet door bedrijven worden uitgevoerd die niet onder het 
Certificatieschema vallen. 
 
[De CI] stelt terecht dat deze voorbereidende werkzaamheden in het werkplan 
hadden moeten worden vermeld en moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het 
werkplan.  
 
3. VCA-JB11C-III/01 - artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema.  
Op grond van artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema 
draagt het asbestverwijderingsbedrijf er zorg voor dat de opgestelde procedures en 
instructies, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f tot en met k, worden gevolgd. 
 
[Bezwaarmaker] verwijst voor haar bezwaar naar het hetgeen gesteld is met 
betrekking tot de afwijking VCA-JB11C-III/02 en stelt dat geen corrigerende 
maatregelen van toepassing zijn en er daarom ook geen sprake is van een 
afwijking.  
 
Uit hetgeen hiervoor onder 2 is gesteld, moet worden afgeleid dat wel sprake is 
van een afwijking en dat er dus ook corrigerende maatregelen moesten worden 
genomen. Nu dat in eerste instantie niet is gebeurd, heeft [de CI] terecht een 
afwijking van artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema 
vastgesteld. 
 
4. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de 
tijdens de audit op 20 juni 2019 geconstateerde feiten afwijkingen van artikel 32, 
derde lid, aanhef en onder a, en artikel 41, eerste lid, aanhef en onder j, van het 
Certificatieschema opleveren. 
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[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden aan [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 afwijkingen 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 ... 

 
Moergestel, 10 februari 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


